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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรือกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) ประกอบธุ รกิจศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแบบชาระเงินสดและ
บริ การตนเอง โดยจาหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคให้แก่ลกู ค้าที่เป็ นสมาชิกของบริ ษทั ฯ ภายใต้ชื่อ “แม็คโคร”
ซึ่ งมี ส าขาอยู่ท ัว่ ประเทศไทย บริ ษทั ฯ ดาเนิ นงานโดยที มผูบ้ ริ หารมืออาชี พซึ่ งประจาอยู่ที่สานักงานใหญ่
ในกรุ งเทพมหานคร และแต่ละสาขา เพื่อสนับสนุ นการดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามแผนงานและเป้ าหมายที่
กาหนดไว้ โดยในปี 2532 บริ ษ ัท ฯ ได้ด าเนิ น การเปิ ดศู น ย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็ค โคร สาขาแรก คื อ สาขา
ลาดพร้ าว ที่ ผ่านมา บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการขยายสาขาของศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็คโคร ควบคู่ไปกับการ
พัฒนารู ปแบบสาขาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และนาเสนอสิ นค้าและบริ การให้ตรงกับความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้า ปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจภายใต้รูปแบบสาขา 5 รู ปแบบหลักได้แก่
1)

Classic Store - ศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแบบชาระเงิ นสดและบริ การตนเอง ภายใต้ชื่อ “แม็คโคร” หรื อ
“ศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแม็คโคร” เป็ นรู ปแบบสาขาดั้งเดิม และจาหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคหลากหลาย
ประเภท โดยให้บ ริ การแก่ ผูป้ ระกอบการร้ านโชห่ วย และร้ านค้าปลี กรายย่อย ซึ่ งเป็ นกลุ่ มลูกค้า
เป้ าหมายหลักของบริ ษทั ฯ

2)

Makro Foodservice - “แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส ” ศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าเพื่อกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการด้าน
ธุ รกิ จโรงแรม ภัตตาคาร ร้ านอาหาร และผูใ้ ห้บริ การจัดเลี้ ยง (กลุ่มโฮเรก้า) โดยเฉพาะ โดยจัดหา
สิ นค้าเพื่อธุ รกิจอาหารแบบครบวงจรมานาเสนอแก่ผปู ้ ระกอบการกลุ่มโฮเรก้า อาทิ อาหารสดและ
อาหารแช่แข็ง อาหารแห้ง เครื่ องครัว อุปกรณ์ในการเตรี ยมอาหาร และของใช้ที่จาเป็ นสาหรับธุ รกิจ
ร้านอาหารและโรงแรม โดยคานึ งถึงความสด สะอาด และคุณภาพคงที่ ความน่ าเชื่ อถือของแหล่ง
ผลิต ความหลากหลาย และความพอเพียงที่จะให้บริ การครบ ณ จุดเดียวเป็ นสาคัญ

3)

Eco Plus Store - “อีโค พลัส ” รู ปแบบเพื่ อผูป้ ระกอบการมืออาชี พทั้งกลุ่มโฮเรก้า และผูค้ า้ ปลีกราย
ย่อย รู ป แบบสาขา อี โ ค พลัส ได้จัด สรรพื้ นที่ ส าหรั บ สิ นค้าประเภทอาหารสดเพื่ อให้บริ การแก่
ผูป้ ระกอบการกลุ่มโฮเรก้าเพิ่มขึ้น ในทาเลพื้นที่มีธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยงจานวนมาก
และมีศกั ยภาพในการเติบโต

4)

Makro Food shop - “แม็คโคร ฟูดช้อป” นอกจากการขยายสาขาเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ ทวั่ ประเทศ
และใกล้กับ กลุ่ มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นส าคัญ แม็ค โครไม่ ห ยุด ยั้งที่ จะพัฒ นาแม็ค โคร ฟู ด เซอร์ วิ ส
รู ปแบบใหม่ ในรู ปแบบ แม็คโคร ฟูดช้อป หรื อ ศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าอาหารสด อาหารแช่ แข็งขนาด
เล็กแต่ครบวงจร โดยในปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดสาขาต้นแบบที่ แม็คโคร ฟูดช้อป สาขาทาวน์ อิ น
ทาวน์ กรุ ง เทพมหานคร ที่ มี พ้ื น ที่ ก ารขายประมาณ 800 ตารางเมตร เพื่ อ ให้ บ ริ การแก่ ลู ก ค้า
ผูป้ ระกอบการโฮเรก้าในพื้ น ที่ ด ังกล่ าวสามารถซื้ อสิ นค้าได้ส ะดวกขึ้ น โดยไม่ ต ้องเดิ น ทางไกล
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นับเป็ นกลยุทธ์หนึ่ งในการสร้างการเติ บโตให้กบั ธุ รกิ จด้านอาหารของแม็คโครอย่างรวดเร็ ว ทั้งยัง
สร้ างความคล่ อ งตัวในการขยายสาขาของแม็ค โคร โดยบริ ษ ัท ฯ จะพิ จารณาเปิ ดสาขาแม็ค โคร
ฟูดช้อปเพิ่ มมากขึ้ นแม้ในพื้นที่ ที่มีสาขาของแม็คโครตั้งอยู่ เพื่อตอบโจทย์ธุรกิ จของผูป้ ระกอบการ
โฮเรก้าได้ใกล้ชิด ขึ้ น โดยเฉพาะในแหล่งท่ องเที่ ยวและเขตเมื องที่ มีร้านอาหารกระจุ กตัวอยู่เป็ น
จ านวนมาก รวมทั้ง การขยายสั ด ส่ ว นลู ก ค้า กลุ่ ม ผู ้บ ริ โภคที่ นิ ย มซื้ ออาหารสดไปปรุ ง อาหาร
รับประทานเองที่บา้ นด้วย
5)

ร้านจาหน่ ายอาหารแช่ แข็งขนาดเล็ก “สยามโฟรเซ่ น” หรื อ “ร้านสยามโฟรเซ่ น” คื อรู ปแบบร้านที่
บริ ษทั ฯ พัฒนาขึ้นมาในปี 2553 เพื่อเพิ่มช่องทางการจาหน่ ายสิ นค้าในกลุ่มอาหารแช่แข็งโดยเฉพาะ
โดยมีพ้ืนที่ ขายประมาณ 80 - 260 ตารางเมตร ในทาเลย่านตลาดสดที่ เข้าถึงได้ง่าย ตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มผูป้ ระกอบการโฮเรก้าขนาดกลางและขนาดเล็กที่ ตอ้ งการสิ นค้าคุณภาพ ปลอดภัย
ราคาประหยัดและคงที่ เพื่อที่จะสามารถบริ หารจัดการต้นทุนธุรกิจได้ตลอดทั้งปี
สื บเนื่ องจากการเติบโตของยอดขายสิ นค้ากลุ่มอาหารสดและอาหารแช่แข็งอย่างต่อเนื่อง ส่ งผลให้ใน
ปี 2558 บริ ษทั ฯ ขยายสาขาร้านสยามโฟรเซ่ นเพิ่ มจานวน 2 สาขา คื อ สาขาถนนจันทน์ และสาขา
ตลาดนานาเจริ ญ โดยให้บริ การสิ นค้าในกลุ่มอาหารแช่แข็งโดยเฉพาะ บนพื้นที่การขายประมาณ 80
และ 260 ตารางเมตร ตามลาดับ

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มี จานวนสาขาทั้งสิ้ น 98 สาขาทัว่ ประเทศ แบ่ งเป็ นศูนย์จาหน่ าย
สิ นค้าแม็คโคร จานวน 70 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จานวน 12 สาขา อีโค พลัส จานวน 8 สาขา แม็คโคร
ฟูดช้อป 1 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่ น จานวน 7 สาขา แบ่งเป็ นสาขาในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
จานวน 17 สาขา และสาขาในต่ า งจังหวัด จานวน 81 สาขา โดยมี พ้ื น ที่ ก ารขายรวมประมาณ 630,360
ตารางเมตร
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังประกอบธุ รกิจนาเข้า ส่ งออก และจาหน่ายสิ นค้าแช่แข็งและแช่เย็น พร้อมบริ การด้าน
จัดเก็บและจัดส่ งในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม รวมทั้งธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องและสนับสนุนธุรกิจหลัก
ของบริ ษทั ฯ ผ่านการดาเนิ นงานของบริ ษทั ย่อย ได้แก่ (1) สยามฟูด เซอร์ วิส (2) วีนาสยาม ฟู้ ด (3) แม็คโคร
อาร์โอเอช (4) ARO Company Limited และ (5) โปรมาร์ท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1)

บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จากัด
ประกอบธุ รกิ จนาเข้าและจัดจาหน่ ายสิ นค้าพร้ อมบริ การจัดเก็บและจัดส่ งประเภทอาหารสดและ
อาหารแช่ แข็งคุณภาพชั้นดี เช่ น เนื้ อสัตว์ อาหารทะเล มันฝรั่ง กลุ่มสิ นค้าเบเกอรี่ เครื่ องปรุ งรสและ
อาหารพร้ อมปรุ ง ชั้นเลิ ศจากทั้งในและต่ างประเทศ เพื่ อตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุ รกิ จ
บริ การด้านอาหาร อาทิ เช่ น โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิ น ธุ รกิ จจัดเลี้ยง โรงงานอุตสาหกรรม
อาหาร ผูค้ า้ ส่ ง เป็ นต้น

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 3
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บริ ษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จากัด
ประกอบธุ รกิ จนาเข้าและจัดจาหน่ ายสิ นค้าพร้อมบริ การจัดส่ งประเภทอาหารสดและอาหารแช่ แข็ง
คุณภาพชั้นดี เช่ น เนื้ อสัตว์ อาหารทะเล มันฝรั่ง กลุ่มสิ นค้าเบเกอรี่ เครื่ องปรุ งรสและอาหารพร้อม
ปรุ งชั้นเลิศจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุ รกิจบริ การด้านอาหาร
ในประเทศเวียดนาม อาทิ เช่ น โรงแรม ร้ านอาหารรวมถึ งธุ รกิ จให้บ ริ การอาหารจานด่ วน ธุ รกิ จ
จัดเลี้ยง เป็ นต้น

3)

บริ ษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จากัด (Makro ROH)
ประกอบธุ รกิ จลงทุ นในต่ างประเทศ รวมทั้งให้บริ การด้านการบริ หาร ด้านเทคนิ ค และ/หรื อ การ
ให้บริ การสนับสนุนแก่บริ ษทั ในเครื อ

4)

ARO Company Limited (ARO)
ประกอบธุ รกิจให้บริ การด้านการตลาด และให้คาปรึ กษาในประเทศเมียนมาร์ ทั้งนี้ การจัดตั้ง ARO
โดยบริ ษทั ฯ มี วตั ถุป ระสงค์เพื่ อสนับสนุ นการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ในประเทศเมี ยนมาร์ ใน
อนาคต

5)

บริ ษทั โปรมาร์ท จากัด
ประกอบธุรกิจจาหน่ายสิ นค้าอุปโภค เพื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 Makro ROH, ARO และโปรมาร์ ท ยังอยู่ระหว่างการเตรี ยมการเพื่ อดาเนิ น
ธุรกิจในอนาคต
1.1.1 วิสัยทัศน์
บริ ษทั ฯ มีวิสยั ทัศน์ที่จะมุ่งเป็ นที่หนึ่งในอาเซี ยนเรื่ องการจัดหาสิ นค้า เพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจร
สาหรับผูป้ ระกอบการมืออาชีพ โดยมีพนั ธกิจหลัก 5 ประการคือ
1)
2)
3)
4)
5)

ขยายตัวสู่อาเซี ยนด้วยรู ปแบบร้านค้าที่หลากหลาย
ให้รางวัลความสาเร็ จของทีมงาน และลงทุนกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ศึกษาทาความเข้าใจในความแตกต่างเฉพาะตัวของแต่ละท้องถิ่น
สร้างผลประโยชน์สูงสุ ดให้กบั ผูท้ ี่เกี่ยวข้องพร้อมรับผิดชอบต่อสังคม และ
นาเสนอแต่สิ่งที่ดีที่สุด และคุม้ ค่าที่สุดให้กบั ลูกค้า

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 4
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1.1.2 เป้ าหมายและกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษทั ฯ มี เป้ าหมายในการรักษาความเป็ นผูน้ าธุ รกิ จค้าปลี กค้าส่ งในประเทศไทย และมี แผนขยาย
จานวนสาขาอย่างต่อเนื่ อง นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ เล็งเห็นโอกาสทางธุ รกิ จอาหารและการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ จึงมีนโยบายพัฒนารู ปแบบสาขาให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของกลุ่ ม ลูกค้าผูป้ ระกอบการมากยิ่ งขึ้ น ตลอดจนเล็งเห็ นถึ งโอกาสในการขยายธุ ร กิ จไปยังกลุ่ ม
ประเทศอาเซี ยนเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC) ในอนาคต ซึ่ งสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของบริ ษทั ฯ ที่ จะมุ่งเป็ นที่ หนึ่ งในอาเซี ยนเรื่ องการจัดหาสิ นค้า เพื่อธุ รกิจอาหารแบบครบ
วงจรสาหรับผูป้ ระกอบการมืออาชีพ
กลยุทธ์ในการดาเนิ นธุ รกิจที่สาคัญเพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถบรรลุเป้ าหมายในการดาเนินธุรกิจ คือการ
ยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centric) เพื่อเป็ นคู่คา้ อันดับหนึ่งของลูกค้า ซึ่ ง
ปั จจุ บนั มี ลูกค้าสมาชิ กมากกว่า 2.8 ล้านรายในการจัด หาสิ นค้าและมี ทุกคาตอบเรื่ องธุ รกิ จอาหาร
สาหรับผูป้ ระกอบการมืออาชี พด้านอาหารและค้าปลีกรายย่อย ภายใต้สโลแกน “แม็คโคร คู่คิดธุ รกิจ
คุณ” โดยที่ ผ่านมา บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นโครงการและกิจกรรมด้านการพัฒนาลูกค้าต่าง ๆ ร่ วมกับคู่คา้
และองค์กรภาครัฐ เพื่อผูป้ ระกอบการค้าปลีกรายย่อย และผูป้ ระกอบการมืออาชีพทางด้านอาหาร เพื่อ
ศึกษาและทาความเข้าใจความต้องการของลูกค้าให้ได้มากยิ่งขึ้น เช่น โครงการ “แม็คโครมิตรแท้โช
ห่วย” (“Makro Retailer Alliance : MRA”) ซึ่ งมีจุดประสงค์เพื่อช่วยเสริ มความสามารถในการแข่งขัน
ทางการค้าให้แก่ กลุ่มผูค้ า้ ปลีกรายย่อย ตลอดจนการจัดงาน “วันนัดพบผูป้ ระกอบการร้านค้าปลีก ”
“งานตลาดนัดโชห่ วย” และ “งานมหกรรมครบเครื่ องเรื่ องอาหารและอุปกรณ์ ” เป็ นต้น นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ ยังดาเนิ นโครงการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อเสริ มความแข็งแกร่ งให้องค์กรเติบโตอย่างยัง่ ยืน (โปรด
พิ จารณารายละเอี ยดเพิ่ มเติ มเกี่ ยวกับ การส่ งเสริ มการขายในส่ วนที่ 1 ข้อ 2.4 - การตลาดและการ
แข่งขัน)
บริ ษทั ฯ มีศกั ยภาพที่ แข็งแกร่ งในการเป็ นศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแบบชาระเงินสดและบริ การตนเองใน
ระบบสมาชิ กมาตลอด 26 ปี เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ “มุ่งเป็ นที่ หนึ่ งในอาเซี ยนเรื่ องการจัดหาสิ นค้าเพื่ อ
ธุ รกิ จอาหารแบบครบวงจรสาหรับผูป้ ระกอบการมืออาชี พ” นอกจากเพิ่มสัดส่ วนสิ นค้ากลุ่มอาหาร
สดที่มีคุณภาพและมีความหลากหลายตรงตามความต้องการของลูกค้า บริ ษทั ฯ ยังคงพัฒนารู ปแบบ
สาขาของศู น ย์จ าหน่ า ยสิ น ค้า แม็ค โครอย่า งหลากหลาย ให้มี เอกลัก ษณ์ แ ละศัก ยภาพเฉพาะตัว
ที่แตกต่างเพื่อสามารถให้บริ การและเข้าถึงลูกค้าผูป้ ระกอบการมืออาชี พในแต่ละท้องถิ่นได้สะดวก
ยิ่งขึ้น และบรรลุเป้ าหมายเพื่อจะเป็ น “คู่คิดธุรกิจ” ของลูกค้าผูป้ ระกอบการมืออาชีพอย่างแท้จริ ง และ
เติบโตไปด้วยกันอย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะรู ปแบบแม็คโคร ฟูดเซอร์วิสที่มีพ้ืนที่ขายขนาดเล็กลงเฉลี่ยอยู่
ที่ 1,000-5,000 ตารางเมตร ประสบความสาเร็ จอย่างมากในการเจาะตลาดผูป้ ระกอบการโฮเรก้าใน
พื้นที่ท่องเที่ยวที่ มีศกั ยภาพสู ง เนื่ องจากเพิ่มความสะดวกให้กบั ลูกค้าผูป้ ระกอบการด้านธุ รกิจอาหาร
ในแต่ละพื้นที่ได้เป็ นอย่างดี และสอดรับไปกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่เน้นการพัฒนาการ
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 5
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ท่องเที่ยวและการพัฒนาอาหารปลอดภัย ในปี 2555 บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มพัฒนา แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส ซึ่ ง
เป็ นศูนย์จาหน่ายสิ นค้ารู ปแบบใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มโฮเรก้า แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส
สาขาแรกได้เปิ ดดาเนิ นการที่ อาเภอหัวหิ น จังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ ซึ่ งได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี
และมี ผลประกอบการเป็ นไปตามความคาดหมาย ทั้งนี้ ยอดขายของลูกค้ากลุ่มโฮเรก้าเติ บโตจาก
สัดส่ วนยอดขายเพียงร้อยละ 4 เป็ นร้อยละ 24 ของยอดขายรวมในสิ บกว่าปี ที่ผ่านมา โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ เปิ ดดาเนิ นการแม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จานวนทั้งสิ้ น 12 สาขา และมีแผนในการ
ขยายจานวนสาขาอย่างต่ อเนื่ อ งไปยังทาเลใกล้กบั กลุ่ มลูกค้าโฮเรก้า หรื อในพื้ นที่ ที่มีศกั ยภาพใน
จังหวัดท่องเที่ยวมากขึ้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้พฒั นารู ปแบบสาขาอีโค พลัส จากศูนย์จาหน่ายสิ นค้า
แม็ค โครแบบดั้งเดิ ม เพื่ อจัด สรรพื้ น ที่ ส าหรั บ สิ น ค้า ประเภทอาหารสดมากขึ้ น โดย ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ เปิ ดดาเนินการรู ปแบบสาขาอีโค พลัส จานวนทั้งสิ้ น 8 สาขา
นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ ยังเปิ ดช่ อ งทางขายผ่า น Makroclick.com นับ เป็ นช่ องทางออนไลน์ ใ หม่ ข อง
แม็คโครที่เข้ามาตอบโจทย์การสร้างธุ รกิจของผูป้ ระกอบการโชห่ วยและผูป้ ระกอบการโฮเรก้าที่เป็ น
กลุ่มคนรุ่ นใหม่ โดยจัดหากลุ่มสิ นค้าที่ มีความหลากหลายและแตกต่ างจากสิ นค้าที่ วางจาหน่ ายใน
สาขาของแม็คโคร มานาเสนอเป็ นทางเลือกหนึ่ งบนร้านค้า ออนไลน์ ในปี 2558 Makroclick.com มี
ยอดสั่งซื้ อสิ นค้าออนไลน์เพิ่มขึ้นถึง 4 เท่าตัวของปี ที่ผ่านมา สะท้อนถึงความมัน่ ใจของลูกค้าที่มีต่อ
ช่องทางการซื้ อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ของบริ ษทั ฯ โดยลูกค้าเชื่ อมัน่ ว่าจะยังคงได้รับสิ่ งที่ดีที่สุด และ
คุม้ ค่าที่ สุดจากแม็คโคร อีกทั้งสาขาของแม็คโครที่ กระจายตัวอยู่ทวั่ ประเทศ นับเป็ นข้อได้เปรี ยบที่
สร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั ลูกค้าว่าจะเป็ นช่ องทางที่สะดวกในการติดต่อ สอบถาม และแก้ไขในกรณี ที่
เกิ ด ปั ญหาจากการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ทั้งนี้ ตลาดพาณิ ช ย์อิเล็กทรอนิ กส์ ในประเทศไทยมี โอกาส
เติ บ โตอี ก มาก จากจานวนคนไทยผู ้ใ ช้งานบรอดแบนด์อิ น เทอร์ เน็ ต กว่า 30 ล้า นคน บริ ษ ัท ฯ มี
ศักยภาพความพร้ อมด้านโลจิ ส ติ กส์ ประกอบกับ มี ฐานข้อมู ลลูก ค้าสมาชิ ก ในเชิ งลึ ก ซึ่ งจะเป็ น
ประโยชน์ต่อการวางแผนพัฒ นาสิ นค้าและบริ การของ Makroclick.com ต่ อไป เพื่ อสร้ างความพึ ง
พอใจแก่กลุ่มลูกค้าสมาชิกเดิม และหวังเพิ่มจานวนลูกค้าสมาชิกใหม่ให้มากขึ้น
กลยุท ธ์ที่สาคัญอี กประการหนึ่ งในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ คื อระบบการกระจายสิ นค้าและ
โลจิ สติ กส์ ที่มีประสิ ทธิ ภาพ ความสามารถในการจัดเตรี ยมสิ นค้าที่ ครบครัน ตลอดจนการพัฒนา
ปรับปรุ งระบบการปฏิ บตั ิ งาน เพื่ อให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด ลดต้นทุนด้านการบริ หารจัดการ และ
สร้างความยัง่ ยืนทางด้านพลังงานและสิ่ งแวดล้อม นอกจากเสริ มสร้างศักยภาพทางการแข่งขันให้
ธุ รกิ จแม็คโครมีความโดดเด่น ยังส่ งผลให้ลูกค้าผูป้ ระกอบการสามารถดาเนิ นธุ รกิ จได้อย่างราบรื่ น
โดยไม่มีหยุดชะงัก นอกจากนี้ ยังเพิ่มขีดความสามารถในการรักษาคุณภาพสิ นค้า โดยเฉพาะสิ นค้า
กลุ่มอาหารสด อาทิ ผักและผลไม้ เนื้ อสัตว์และอาหารทะเลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทาให้ตน้ ทุนใน
กระบวนการจัดส่ งสิ นค้าลดลง เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการกระจายสิ นค้าให้ทนั ต่อความต้องการของ
ผูป้ ระกอบการ และสามารถรองรั บ การเจริ ญ เติ บ โตอย่างรวดเร็ วของธุ ร กิ จแม็ค โคร อี ก ทั้งยังมี
ความสามารถในการปฏิ บัติ งานตัดแต่ งและบรรจุ อาหารสดประเภทผักผลไม้ เนื้ อสั ตว์ เนื้ อปลา
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 6
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พร้อมปรุ งและพร้อมขาย โดยแม็คโครตั้งใจจะสร้างมาตรฐานให้กบั สิ นค้ากลุ่มอาหารสดตั้งแต่ตน้
ทางภายใต้มาตรฐาน GMP, GMP Codex, E-Privilege เป็ นต้น และลดงานส่ วนนี้ ที่สาขาแม็คโครลง
เพื่ อ ให้ พ นั ก งานสามารถเอาใจใส่ ค วามต้อ งการและให้ ค าแนะน าที่ เป็ นประโยชน์ แ ก่ ลู ก ค้า
ผูป้ ระกอบการมากขึ้น ถือเป็ นมูลค่าเพิ่มให้กบั ผูป้ ระกอบการมืออาชี พ และรักษาความสม่าเสมอของ
คุ ณ ภาพสิ น ค้า ในเวลาเดี ย วกัน ปั จจุ บัน บริ ษ ัท ฯ ยังมุ่ งมั่น พัฒ นาระบบการกระจายสิ น ค้า แบบ
ครอสด็อก (Cross Dock) เพื่ อบริ หารและจัดการการกระจายสิ นค้าไปสู่ สาขาอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
ประหยัด ทั้งเวลาและพลังงาน พร้ อ มทั้งสนับ สนุ น ให้ บ ริ ษ ัท ขนส่ งติ ด ตั้งระบบ Truck Tracking
System บนรถขนส่ งสิ นค้า ถือเป็ นกลไกหนึ่ งที่ช่วยให้บริ ษทั ฯ สามารถตรวจสอบตาแหน่งรถขนส่ ง
และควบคุมอุณหภูมิสินค้าได้ตลอดทาง และตลอด 24 ชัว่ โมง เพื่อสร้างความมัน่ ใจว่าสิ นค้าของแม็ค
โครจะมีคุณภาพที่ดีจนกระทัง่ ถึงมือของลูกค้าผูป้ ระกอบการ และยังสามารถดูแลความปลอดภัยและ
รักษาคุณภาพของอาหารได้ตลอดทั้งห่ วงโซ่อุปทาน ถือเป็ นจุดแข็งและความแตกต่างที่แม็คโครมอบ
ให้กบั ลูกค้าผูป้ ระกอบการด้วยความภาคภูมิใจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีศูนย์กระจายสิ นค้าทั้งสิ้ น 4 แห่ ง ได้แก่ (1) ศูนย์กระจายสิ นค้า
อาห ารแห้ ง สิ น ค้ า อุ ป โภค อาห ารแช่ เย็ น และอาห ารแช่ แข็ ง ที่ อ าเภอวั ง น้ อ ย จั ง ห วั ด
พระนครศรี อยุธยา (2) ศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารแช่ แข็งขนาดเล็ก 1 แห่ ง ที่ อาเภอสู งเนิ น จังหวัด
นครราชสี มา สาหรับบริ หารจัดการสิ นค้าอาหารแช่แข็งและเพิ่มความสามารถในการกระจายสิ นค้า
ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และ (3) ศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารแห้งและสิ นค้าอุปโภค ที่ อาเภอบาง
เสาธง จังหวัด สมุ ท รปราการ และ (4) ในปลายปี 2558 ที่ ผ่านมา บริ ษ ัทฯ ได้ด าเนิ น การเปิ ดศู น ย์
กระจายสิ นค้าอาหารสด อาหารแช่ แข็งและแช่ เย็น และคลังเก็บสิ นค้าแช่ แข็งแห่ งใหม่ที่อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร ขนาด 22,000 ตารางเมตร นับว่ามีความทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ที่มี
การน าระบบจัด เก็ บ ในคลังสิ น ค้าที่ ค วบคุ ม ด้วยระบบคอมพิ วเตอร์ ASRS (Automated-Storage/
Retrieval System) มาใช้เพื่ อจัดเก็บและคงคุ ณ ภาพสิ นค้าประเภทอาหารแช่ แข็ง ผลไม้นาเข้า และ
เนื้ อสัตว์นาเข้าที่ ตอ้ งสั่งซื้ อในปริ มาณมาก ภายในห้องเย็นที่ มีอุณหภูมิ 0 ถึง -20 องศาเซลเซี ยส ซึ่ ง
นับเป็ นศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารสดที่ใช้ระบบ ASRS ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
นอกจากการสรรหาสิ นค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารแช่เย็น อาหารแช่แข็ง ตลอดจนสิ นค้าอุปโภค
ที่มีคุณภาพไว้อย่างหลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ลกู ค้าผูป้ ระกอบการในแต่ละพื้นที่ บริ ษทั ฯ จึงได้อาศัย
ความได้เปรี ยบในการเข้าใจความต้องการของลูกค้าผูป้ ระกอบในแต่ละพื้นที่เป็ นอย่างดีในการพัฒนา
สิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้าของตนเอง ซึ่ งมี คุณภาพที่ เป็ นที่ ยอมรับและมี ความเป็ นเอกลักษณ์
เหมาะสมสาหรับผูป้ ระกอบการแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน ทั้งยังมีส่วนช่ วยลูกค้าผูป้ ระกอบการบริ หาร
จัดการต้นทุนในการทาธุ รกิจอีกด้วย นี่ คืออีกกลยุทธ์หนึ่ งที่สร้างความแตกต่างและสร้างยอดขายอัน
น่าพึงพอใจให้กบั บริ ษทั ฯ
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นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯ ยังมุ่ งพัฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพของบุ ค ลากรอย่างต่ อ เนื่ อง ที่ ผ่า นมา บริ ษ ัท ฯ ได้
ด าเนิ นการพั ฒ นาบุ ค ลากรของบริ ษั ท ฯ ตามแผนงานบริ หารและพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล
(HR Roadmap) โดยมุ่งเน้นการอบรมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และเติบโตก้าวหน้าไปตามสาย
งาน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านบุคลากรของบริ ษทั ฯ และเสริ มสร้างรากฐานที่ แข็งแกร่ งให้แก่
องค์กร เพื่ อให้พร้อมที่ จะเผชิ ญความท้าทายในอนาคต ในปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้จดั โครงสร้างองค์กร
ใหม่ในส่ วนของฝ่ ายจัด ซื้ อ (Commercial) โดยสร้ างที มผูบ้ ริ หารระดับบนที่ มีประสบการณ์ ค วาม
ชานาญที่ แตกต่างมารองรับการขยายตัวของธุ รกิ จแม็คโคร รวมทั้งฝึ กอบรมบุคลากรฝ่ ายจัดซื้ อให้มี
ความเชี่ ยวชาญผ่านโครงการ Commercial Capability ในขณะที่ ฝ่ายปฏิบตั ิ การ (Operation) ได้จดั ทา
คู่มือความรู ้พ้ืนฐาน “เพื่อนคู่คิด มิตรในสโตร์ ” สาหรับพนักงานใหม่ รวมทั้งฝึ กอบรมพนักงานให้มี
ความรู ้ทวั่ ไป และความรู ้ทางธุ รกิ จอันเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของแม็คโคร เช่น โครงการ Own Brand
โครงการ Food Service Academy เน้ น อบรมพนั ก งานระดับ ผู ้ช่ ว ยผู ้จัด การสาขา (ASGM) ของ
ฟูดเซอร์วิส และผูจ้ ดั การแผนกอาหารสด ให้มีความรู ้เฉพาะทางด้านธุรกิจอาหารสมกับเป็ นคู่คิดธุรกิจ
ของลูกค้าผูป้ ระกอบการ โดยพัฒนาสื่ อการสอนที่ สามารถเรี ยนรู ้ที่ไหนก็ได้ภายใต้แนวคิ ด “Makro
Academy Everywhere อยู่ที่ไหนก็เรี ยนได้ ไม่แพ้ระยะทาง” เพื่อสะดวกต่อการพัฒนาบุคลากรทั้งใน
เชิ งปริ มาณและคุ ณภาพ และสามารถรองรับการขยายสาขาอย่างรวดเร็ วของแม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส
ขนาดเล็กต่อไป และยังคงมุ่งมัน่ ปลูกฝังค่านิ ยม “VICTORY-7 ค่านิ ยม สมเป็ นคนแม็คโคร” ลงในตัว
พนักงานอย่างต่อเนื่ อง หลังสร้างความตระหนักรู ้และสร้างการยอมรับค่านิ ยมขององค์กรมาตลอดปี
2557 ในปี นี้ บริ ษทั ฯ ได้เปลี่ยนค่านิ ยมเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ อาทิ การให้บริ การที่ เป็ นเลิศแก่ลูกค้าด้วย
แนวคิด “ยิม้ แย้มแจ่มใส รู ้รอบตอบได้ อาสาหาให้” และกิจกรรมที่สร้างสรรค์ข้ ึนภายใต้แนวคิด “ทาดี
มีคนชม” โดยให้รางวัลจูงใจแก่พนักงานทุกคน ทุกระดับ รวมทั้งบุคลากรของบริ ษทั คู่คา้ ที่ปฏิบตั ิงาน
อยูท่ ี่สาขาในฐานะ “คนแม็คโคร” ที่นาค่านิยม VICTORY ไปปฏิบตั ิตาม
อนึ่ ง บริ ษทั ฯ ยังคงดาเนิ นธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน นอกจากสร้างองค์ความรู ้เพื่อ
สร้ า งความแตกต่ า งให้ กั บ ธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ง ยื น ยัง แบ่ ง ปั น ประสบการณ์ ค วามรู ้ อ ัน มี ค่ า พั ฒ นา
ผูป้ ระกอบการร้านโชห่ วยท้องถิ่นด้วยระบบบริ หารจัดการธุ รกิจที่เป็ นสากลผ่านโครงการ “แม็คโคร
มิ ต รแท้โ ชห่ ว ย” (MRA - Makro Retailer Alliance) โดยโครงการดัง กล่ า วจะช่ ว ยให้ ค วามรู ้ แ ละ
คาปรึ กษาด้านการบริ หารธุ รกิจค้าปลีก รวมถึงแนะนาเทคนิ คในการสร้างยอดขาย และเพิ่มผลกาไร
ให้แ ก่ ลูกค้าผูป้ ระกอบการ ไม่ เพี ยงเพิ่ มศักยภาพร้ านค้าปลี กท้องถิ่ นที่ มีอยู่ด้ งั เดิ มให้เติ บ โตอย่า ง
แข็งแรง ยังสนับสนุนให้ร้านค้าปลีกรายใหม่ ๆ เกิดเพิ่มขึ้นด้วยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
มาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยประเมินสัดส่ วนประเภทสิ นค้าที่จะจัดจาหน่าย รวมถึงออกแบบแผนผังการจัด
วางสิ นค้าสาหรับร้านค้าของลูกค้า เพื่อให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคในแต่ละ
พื้ น ที่ ซึ่ งจะช่ ว ยเสริ มความสามารถในการประกอบธุ ร กิ จ ของลู ก ค้า ซึ่ งเป็ นผู ้ค ้า ปลี ก รายย่ อ ย
(ร้านโชห่วย) อันเป็ นฐานลูกค้าหลักกลุ่มหนึ่งของบริ ษทั ฯ
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การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
บริ ษทั ฯ จดทะเบี ยนจัดตั้งในเดื อนพฤษภาคม 2531 ด้วยทุ นจดทะเบี ยน 750 ล้านบาท เพื่ อประกอบธุ รกิ จ
ศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแบบชาระเงินสดและบริ การตนเองภายใต้ชื่อ "แม็คโคร" โดยเปิ ดให้บริ การสาขาแรกที่
สาขาลาดพร้ าวในปี 2532 ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ด าเนิ น การขยายจานวนสาขาและประสบความส าเร็ จอย่าง
ต่อเนื่ องในการจัดจาหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคให้แก่ลกู ค้าจานวนมากทัว่ ประเทศ ซึ่ งประกอบด้วยกลุ่มผูค้ า้
ปลีกรายย่อย กลุ่มลูกค้าโฮเรก้า และกลุ่มผูป้ ระกอบธุรกิจบริ การ ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ และธุ รกิจในสาขา
อาชี พต่ าง ๆ ต่อมาในเดื อนสิ งหาคม 2537 บริ ษทั ฯ ได้เพิ่ มทุ นจดทะเบี ยนเป็ น 2,400 ล้านบาท และเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในปี 2548 บริ ษทั ฯ ได้เข้าลงทุนในสยามฟูด เซอร์วิส ในสัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของหุ น้ ทั้งหมด เพื่อประกอบ
ธุ รกิ จนาเข้าและจาหน่ ายสิ นค้าแช่ แข็งและแช่ เย็นจากต่างประเทศและในประเทศให้แก่กลุ่มลูกค้าโฮเรก้า
และกลุ่มผูป้ ระกอบธุ รกิ จบริ การ และต่อมาในปี 2555 บริ ษทั ฯ ได้เข้าลงทุนใน วีนาสยาม ฟู้ ด ในสัดส่ วน
ร้อยละ 100 ของหุ ้นทั้งหมด ซึ่ งวีนาสยาม ฟู้ ด จดทะเบี ยนจัดตั้ง ณ เมื องโฮจิ มินห์ ประเทศเวียดนาม เพื่ อ
ประกอบธุรกิจนาเข้า ส่ งออก และจาหน่ายสิ นค้าแช่แข็งและแช่เย็น
ต่อมาในปี 2556 บริ ษทั ฯ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผูถ้ ือหุ ้นที่ สาคัญ กล่าวคือ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556
เอสเอชวี เนเธอร์ แลนด์ บี .วี. ได้ท าการโอนหุ ้ น ที่ ถื ออยู่ใน (1) บริ ษ ัท ฯ (2) สยามแม็ ค โคร โฮลดิ้ ง และ
(3) โอเอชที ให้แก่ ซี พี ออลล์ ซึ่ งรวมเป็ นจานวนหุ น้ บริ ษทั ฯ ที่ถกู ถืออยูท่ ้ งั ทางตรงและทางอ้อมจานวนทั้งสิ้ น
154,429,500 หุ น้ คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 64.35 ของจานวนหุ น้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยเมื่อรวม
กับหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ที่ถือโดยซี พี ออลล์ อยู่ก่อนหน้าจานวน 4,305,600 หุ น้ ทาให้ซีพี ออลล์ ถือหุ น้ ในบริ ษทั ฯ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งสิ้ นจานวน 158,735,100 หุ ้น ซึ่ งคิ ดเป็ นสัดส่ วนประมาณร้อยละ 66.14 ของ
จานวนหุ ้นที่ ออกและจาหน่ ายได้แล้วทั้งหมด ส่ งผลให้ซี พี ออลล์ มี หน้าที่ ต้องทาค าเสนอซื้ อหลักทรั พ ย์
ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ โดยมีผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ตอบรับคาเสนอซื้ อหลักทรัพย์ท้ งั หมดของซี พี ออลล์ และขาย
หุ น้ ของบริ ษทั ฯ ให้แก่ซีพี ออลล์ จานวนทั้งสิ้ น 76,172,375 หุ น้ ส่ งผลให้ซีพี ออลล์ เป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของ
บริ ษทั ฯ โดยมีสดั ส่ วนการถือหุน้ ร้อยละ 97.88 ของจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
และในวันที่ 4 ตุลาคม 2556 บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ ตราไว้ของหุ ้นจากเดิ มมูลค่าหุ ้นละ
10.00 บาท จ านวน 240,000,000 หุ ้ น เป็ นมู ล ค่ า หุ ้ น ละ 0.50 บาท จ านวน 4,800,000,000 หุ ้ น ตามมติ ที่
ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2556
สาหรับปี 2557 บริ ษทั ฯ ได้ขยายสาขาจานวนทั้งสิ้ น 13 สาขา โดยประกอบด้วยสาขาในรู ปแบบศูนย์จาหน่าย
สิ นค้าแม็คโคร จานวน 8 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส จานวน 3 สาขา และอีโค พลัส จานวน 2 สาขา บริ ษทั ฯ
ยังได้เปิ ดศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารแห้งและสิ นค้าอุปโภคแห่ งที่ 2 ที่อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 9

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2558

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในกระจายสิ นค้าและรองรับการขยายสาขาใหม่ในอนาคต นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้
จัดตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ แม็คโคร อาร์ โอเอช เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ด้วยทุนจดทะเบี ยน 125 ล้านบาท
และทุนชาระแล้ว 31.25 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯ ถือหุ น้ ร้อยละ 99.99 เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ
รวมทั้งให้บริ การด้านการบริ หาร ด้านเทคนิค และ/หรื อ การให้บริ การสนับสนุนแก่บริ ษทั ในเครื อ
สาหรั บปี 2558 บริ ษ ทั ฯ ได้ขยายสาขาจานวนทั้งสิ้ น 16 สาขา ประกอบด้วยศู นย์จาหน่ ายสิ น ค้าแม็ค โคร
จานวน 7 สาขา และแม็ค โคร ฟูดเซอร์ วิส จานวน 4 สาขา อี โค พลัส จานวน 2 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป
จานวน 1 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่ น จานวน 2 สาขา ทั้งยังเปิ ดศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารสด อาหารแช่แข็ง
และแช่ เย็น และคลังเก็บสิ นค้าแช่ แข็งแห่ งใหม่ที่อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้จด
ทะเบี ย นจัด ตั้งบริ ษ ัท ย่อ ย จานวน 2 บริ ษ ัท ได้แ ก่ (1) ARO Company Limited (ARO) จัด ตั้งเมื่ อ วัน ที่ 28
พฤศจิกายน 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 เหรี ยญสหรัฐฯ และทุนชาระแล้ว 90,000 เหรี ยญสหรัฐฯ โดย
แม็คโคร อาร์ โอเอช ถือหุ ้นร้อยละ 100.00 เพื่อประกอบธุ รกิจให้บริ การด้านการตลาดและให้คาปรึ กษาใน
ประเทศเมียนมาร์ และแม็คโคร อาร์ โอเอช มีหน้าที่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในการจัดตั้งบริ ษทั ตามที่ Directorate
of Investment and Company Administration (DICA) แห่ งประเทศเมี ย นมาร์ ก าหนด ทั้งนี้ การจดทะเบี ย น
จัดตั้งบริ ษทั เสร็ จสมบูรณ์ ในเดื อนกุมภาพันธ์ 2558 โดย DICA ได้ออกหนังสื อรั บรองการจดทะเบี ยนจัดตั้ง
บริ ษั ท (Certificate of Incorporation) และใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ (Permit to Trade) ให้ แ ก่ ARO และ
(2) โปรมาร์ ท จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท และทุนชาระแล้ว 2.5 ล้าน
บาท โดยบริ ษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 เพื่อประกอบธุรกิจจาหน่ายสิ นค้าอุปโภค
การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญของบริษทั ฯ
ปี พ.ศ.

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ

2531



จดทะเบียนก่อตั้งบริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 750 ล้านบาท

2532



เปิ ดศูนย์จาหน่ายสิ นค้าสิ นค้าแม็คโคร สาขาแรก - สาขาลาดพร้าว

2537



เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 2,400 ล้านบาท



แปรสภาพเป็ นบริ ษ ัท สยามแม็ ค โคร จ ากัด (มหาชน) และจดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ

2541



ช่วงวิกฤติเศรษฐกิจการเงิน และบริ ษทั ค้าปลีกยักษ์ใหญ่บุกตลาดเมืองไทย การแข่งขัน
มี ความเข้มข้นขึ้ น แต่ บริ ษทั ฯ สามารถบริ หารจัดการอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เคี ยงข้าง
ลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

2544



ปรั บ เปลี่ ย นกลยุ ท ธ์ ก ารด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยมุ่ ง ตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า
ผูป้ ระกอบการมื อ อาชี พ เพิ่ ม สั ด ส่ วนสิ น ค้าอาหารสด อาหารแช่ แ ข็ ง ริ เริ่ ม พัฒ นา

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 10

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

ปี พ.ศ.

แบบ 56-1 ประจาปี 2558

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
ฐานข้อมูลลูกค้า เพื่ อประมวลและวิเคราะห์ พร้ อมกับ พัฒ นาการน าเสนอประเภท
สิ นค้าและบริ การที่มีความหลากหลายและครบถ้วน


ปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบสาขา โดยมุ่ งเน้น การด าเนิ น ธุ ร กิ จค้าส่ งแบบช าระเงิ น สดและ
บริ การตนเอง รวมทั้งเป็ นแหล่งรวมสิ นค้าและบริ การด้านอาหารแบบครบวงจร และ
ขยายพื้นที่ขายอาหารสดและอาหารแช่แข็งให้มีความแตกต่างกับผูป้ ระกอบการรายอื่น



เปิ ดด าเนิ นการสาขารู ป แบบอี โค พลัส สาขาแรกที่ อ.เมื อง จ.ภู เก็ต เพื่ อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าผูป้ ระกอบการมืออาชี พทั้งกลุ่มโฮเรก้า และผูค้ า้ ปลีกรายย่อย
รู ปแบบสาขา อีโค พลัส ได้จดั สรรพื้นที่สาหรับสิ นค้าประเภทอาหารสดเพื่อให้บริ การ
แก่ผปู ้ ระกอบการกลุ่มโฮเรก้าเพิ่มขึ้น



เข้า ลงทุ น ร้ อ ยละ 99.99 ในบริ ษ ัท สยามฟู ด เซอร์ วิ ส จากัด ขยายธุ ร กิ จ น าเข้าและ
จาหน่ายสิ นค้าแช่แข็งและแช่เย็น



จัด งาน “มหกรรมครบเครื่ อ งเรื่ อ งอาหารและอุ ป กรณ์ ” ครั้ งที่ 1 (Makro HoReCa
Extravaganza) เพื่อให้ความรู ้ด ้านอาหารและอุปกรณ์ ใหม่ ๆ แก่ ลูกค้าผูป้ ระกอบการ
ด้านโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร และผูใ้ ห้บริ การจัดเลี้ยง

2550



ริ เริ่ มโครงการ “แม็คโครมิ ตรแท้โชห่ วย” เพื่อให้ความรู ้ในการบริ หารจัดการร้านค้า
ปลีกแก่ผปู ้ ระกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการแข่งขัน

2551



จัดงาน “ตลาดนัดโชห่ วย” ครั้งที่ 1 เพื่อให้ความรู ้ในการบริ หารจัดการร้านค้าปลีกแก่
ผูป้ ระกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

2552



เปิ ดศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารแห้งและสิ นค้าอุปโภค อาหารแช่เย็น และอาหารแช่แข็ง
แห่ งแรก ที่ อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา บริ หารจัดการด้านการกระจาย
สิ นค้าและโลจิสติ กส์ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการส่ งสิ นค้าไปสาขา รองรับการขยาย
ธุ ร กิ จ และมุ่ งเน้น การตอบสนองทัน ต่ อความต้อ งการของลู กค้า ลดค่ า ใช้จ่า ยการ
กระจายสิ นค้าให้ท้ งั บริ ษทั ฯ และคู่คา้

2553



เปิ ดร้ านจาหน่ า ยอาหารแช่ แ ข็ งสาขาน าร่ อ ง ภายใต้ชื่ อ “สยามโฟรเซ่ น ” ที่ จังหวัด
เชียงใหม่

2554



บริ ษทั ฯ เข้าช่ วยเหลือผูป้ ระกอบการ และชุ มชนที่ ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ น้ าท่ วม
เช่น การช่วยทาความสะอาดร้านค้าของลูกค้าสมาชิก การบริ จาคและรับบริ จาคเงินและ

2546

2548

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 11

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

ปี พ.ศ.

แบบ 56-1 ประจาปี 2558

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
สิ่ งของ เพื่อส่ งมอบให้ผปู ้ ระสบภัยน้ าท่วม

2555

2556

2557

2558



เริ่ มนากระบวนการบริ หารจัด การการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างต่ อเนื่ องภายใต้ภ าวะวิกฤติ
(Business Continuity Management : BCM) มาใช้ ท าให้ ท่ า มกลางวิ ก ฤติ น้ าท่ ว ม
สาขาของบริ ษทั ฯ ทุกแห่งสามารถเปิ ดให้บริ การแก่ลกู ค้าได้อย่างต่อเนื่อง



เปิ ดด าเนิ น การสาขาแม็ ค โคร ฟู ด เซอร์ วิ ส เป็ นแห่ ง แรกที่ อ าเภอหั ว หิ น จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการด้านธุ รกิ จ
โรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง (โฮเรก้า)



เข้าลงทุนในประเทศเวียดนามผ่าน “บริ ษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จากัด” โดยบริ ษทั ฯ ถือหุ ้น
ร้อยละ 100



เปิ ดด าเนิ น การสาขาแม็ค โคร ฟู ด เซอร์ วิส ขนาด 1,000 และ 2,000 ตารางเมตรใน
จังหวัดภูเก็ตเพื่อตอบสนองความสะดวกให้กลุ่มลูกค้าโฮเรก้าที่อยู่ไกลจากสาขาขนาด
ใหญ่ของบริ ษทั ฯ



เปลี่ยนแปลงผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ จากบริ ษทั เอสเอชวี เนเธอร์ แลนด์ บี.วี. เป็ น บริ ษทั ซี พี
ออลล์ จากัด (มหาชน)



จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯ จากเดิมมูลค่าหุ น้ ละ
10 บาท จานวน 240 ล้านหุน้ เป็ นมูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท จานวน 4,800 ล้านหุน้



ฉลองครบรอบ 25 ปี เส้นทางแห่งความสาเร็ จ “คู่คิดธุรกิจคุณ”



เปิ ดสาขาใหม่ 13 สาขา



เปิ ดศู น ย์ก ระจายสิ น ค้า อาหารแห้ ง และสิ น ค้า อุ ป โภคที่ อ าเภอบางเสาธง จัง หวัด
สมุทรปราการ เพื่อรองรับการเติบโตของบริ ษทั ฯ



จัดตั้ง บริ ษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จากัด โดยบริ ษทั ฯ ถือหุ น้ ร้อยละ 99.99 เพื่อลงทุนใน
ต่างประเทศ



จัด ตั้ง ARO เสร็ จ สมบู ร ณ์ โดยแม็ ค โคร อาร์ โ อเอช ถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 100.00 โดยมี
จุดประสงค์เพื่ อประกอบธุ รกิ จให้บริ การด้านการตลาดและให้คาปรึ กษาในประเทศ
เมียนมาร์



จัดตั้งโปรมาร์ท โดยบริ ษทั ฯ ถือหุ น้ ร้อยละ 99.99 โดยมีจุดประสงค์เพื่อประกอบธุ รกิจ
จาหน่ายสิ นค้าอุปโภค

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 12

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

ปี พ.ศ.

1.3

แบบ 56-1 ประจาปี 2558

การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ


เปิ ดตัว “แม็ค โคร แอพพลิ เคชั่น ” แอพพลิ เคชั่น แรกเพื่ อผูป้ ระกอบการโดยเฉพาะ
ส าหรั บ เป็ นอี ก หนึ่ งช่ อ งทางให้ ลู ก ค้า สื่ อ สารกับ แม็ ค โคร อาทิ สิ น ค้า โปรโมชั่น
แม็คโครเมล์ สาระน่ารู ้ คู่มืออาชีพ เป็ นต้น



เปิ ดสาขาน าร่ องแม็ ค โคร ฟู ด ช้ อ ป สาขาทาว์น อิ น ทาว์ น กรุ งเทพมหานคร
ขนาด 800 ตร.ม.เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบการโฮเรก้าใน
แต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิดมากขึ้น



เปิ ดศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารสดและอาหารแช่แข็ง และคลังเก็บสิ นค้าแช่แข็ง ที่อาเภอ
เมื อง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่ งได้นาระบบอัตโนมัติในการจัดเก็บสิ นค้ามาใช้ (ASRSAutomated-Storage/Retrieval System)

โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั ฯ
ภาพรวมการประกอบธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษ ทั ฯ แสดงตามแผนภูมิข องบริ ษ ทั ฯ และบริ ษ ทั ย่อย ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 13

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

บริษทั

แบบ 56-1 ประจาปี 2558

ประเภทกิจการ

ทุนชาระแล้ ว

บริ ษทั สยามแม็คโคร
จากัด (มหาชน)

ประกอบธุ รกิ จศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแบบช าระ
2,400
เงินสดและบริ การตนเองภายใต้ชื่อ “แม็คโคร”
ล้านบาท
ในการจัดจาหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภค ให้แก่
ลูกค้าทั่วประเทศ โดยมี ก ลุ่ ม ลูก ค้าเป้ าหมาย
เป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิ จขนาดเล็กถึ งขนาดกลาง
ได้แ ก่ กลุ่ มร้ านค้าปลี ก รายย่อ ย กลุ่ ม โฮเรก้า
กลุ่ ม สถาบัน ต่ า ง ๆ รวมถึ งผู ้ป ระกอบธุ ร กิ จ
บริ การ
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส ประกอบธุ ร กิ จ น าเข้า และจัด จ าหน่ า ยสิ น ค้า
45
จากัด
พร้ อ มบริ การจัด ส่ ง ประเภทอาหารสดและ
ล้านบาท
อาหารแช่ แ ข็ ง คุ ณ ภาพชั้ นดี เช่ น เนื้ อสั ต ว์
อาห ารทะเล มั น ฝรั่ ง กลุ่ ม สิ น ค้ า เบเกอรี่
เครื่ องปรุ งรสและอาหารพร้อมปรุ ง ชั้นเลิศจาก
ทั้งในและต่ างประเทศ เพื่ อ ตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มธุ รกิจบริ การด้านอาหาร อาทิ
เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิน ธุ รกิจจัด
เลี้ยง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผูค้ า้ ส่ ง เป็ น
ต้น
บริ ษทั วีนาสยาม ฟู้ ด
ประกอบธุ ร กิ จ น าเข้า และจัด จ าหน่ า ยสิ น ค้า
2.5
จากัด
พร้ อ มบริ การจัด ส่ ง ประเภทอาหารสดและ
ล้าน
อาหารแช่ แ ข็ ง คุ ณ ภาพชั้ นดี เช่ น เนื้ อสั ต ว์ เหรี ยญสหรัฐฯ
อาห ารทะเล มั น ฝรั่ ง กลุ่ ม สิ น ค้ า เบเกอรี่
เครื่ องปรุ งรสและอาหารพร้อมปรุ ง ชั้นเลิศจาก
ทั้งในและต่ างประเทศ เพื่ อ ตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่ มธุ รกิ จบริ การด้านอาหารใน
ป ร ะ เท ศ เวี ย ด น าม อ าทิ เช่ น โ ร งแ ร ม
ร้านอาหารรวมถึงธุ รกิ จให้บ ริ การอาหารจาน
ด่วน ธุรกิจจัดเลี้ยง เป็ นต้น
บริ ษทั แม็คโคร อาร์โอ ประกอบธุ รกิ จลงทุ น ในต่ างประเทศ รวมทั้ง
31.25
เอช จากัด
ให้บริ การด้านการบริ ห าร ด้านเทคนิ ค และ/
ล้านบาท
หรื อ การให้บริ การสนับสนุนแก่บริ ษทั ในเครื อ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 14

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้น
-

99.99%

100.00%

99.99%

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

บริษทั

แบบ 56-1 ประจาปี 2558

ประเภทกิจการ

ทุนชาระแล้ ว

ARO Company Limited ประกอบธุรกิจให้บริ การด้านการตลาด และให้ 90,000 เหรี ยญ
คาปรึ กษาในประเทศเมียนมาร์
สหรัฐฯ
บริ ษทั โปรมาร์ท จากัด ประกอบธุรกิจจาหน่ายสิ นค้าอุปโภค
2.5 ล้านบาท
1.4

สั ดส่ วนการ
ถือหุ้น
100.00%
99.99%

ความสั มพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
ผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ของบริ ษทั ฯ คือ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) (“ซี พี ออลล์”) ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของธุรกิจใน
กลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณ ฑ์ โดยธุ รกิ จของกลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณ ฑ์ประกอบด้วยธุ รกิ จหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่
(1) กลุ่มผูป้ ระกอบธุ รกิ จผลิ ตและจาหน่ ายผลิตภัณ ฑ์อาหารครบวงจร ดาเนิ นธุ รกิ จโดยบริ ษทั เจริ ญโภค
ภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน) (2) กลุ่มธุ รกิจค้าปลีกค้าส่ งและบริ การสนับสนุ น ดาเนิ นธุ รกิ จโดยบริ ษทั ซี พี
ออลล์ จากัด (มหาชน) และ (3) กลุ่มธุ รกิจสื่ อสารโทรคมนาคมและบริ การสนับสนุน ดาเนินธุ รกิจโดยบริ ษทั
ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) ทั้งนี้ เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของซี พี ออลล์ ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือใหญ่
ของบริ ษทั ฯ อนึ่ ง ในการดาเนิ นธุ รกิ จศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแบบชาระเงินสดและบริ การตนเอง และจาหน่ าย
สิ นค้าอุปโภคบริ โภคให้แก่ลูกค้าที่เป็ นสมาชิ กซึ่ งเป็ นไปตามแผนกลยุทธ์หลัก บริ ษทั ฯ มีธุรกรรมและความ
ร่ วมมือทางธุ รกิ จกับ ซี พี ออลล์ และบริ ษทั ในกลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ เช่น มีการซื้ อขายสิ นค้าระหว่างกัน
การใช้บริ การสนับสนุ นด้านการค้า อย่างไรก็ต าม การด าเนิ นธุ รกิ จและทารายการระหว่างบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ในกลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ บริ ษทั ฯ มีมาตรการและขั้นตอนในการอนุมตั ิการทารายการระหว่างกัน
ตามที่ กฎหมายกาหนดและเป็ นไปตามมาตรฐานที่ กาหนดไว้ตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนและตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมาย ข้อกาหนด ตลอดจนระเบี ยบในเรื่ องการทา
รายการระหว่างกันอย่างเคร่ งครัด โดยเป็ นรายการที่ มีราคาและเงื่อนไขทางธุ รกิ จที่ ไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเท
ผลประโยชน์ ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมาจนถึงปัจจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่เคยมีการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 15

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2558

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1

การดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ
ธุ รกิจของกลุ่มบริ ษทั ฯ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 3 ประเภทหลัก คือ (1) ธุ รกิจศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแบบชาระ
เงิ นสดและบริ การตนเอง (2) ธุ รกิ จนาเข้า ส่ งออก และจาหน่ ายสิ นค้าแช่ แข็งและแช่ เย็นรร้อมบริ การด้าน
จัดเก็บและจัดส่ ง และ (3) ธุรกิจอื่น ๆ เรื่อสนับสนุนธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ
2.1.1 ธุรกิจศูนย์ จาหน่ ายสิ นค้ าแบบชาระเงินสดและบริการตนเอง
ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯ คื อ การดาเนิ นธุ รกิ จศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแบบชาระเงินสดและบริ การตนเอง
โดยบริ ษทั ฯ มีสาขา 5 รู ปแบบหลัก ดังนี้
2.1.1.1 ศู นย์ จาหน่ ายสิ นค้ าแบบชาระเงินสดและบริ การตนเองแบบดั้งเดิม (Classic Store) ภายใต้
ชื่อ “แม็คโคร”
ศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็คโคร เป็ นรู ปแบบสาขาดั้งเดิ ม หรื อ Classic store ที่ จาหน่ ายสิ นค้า
อุปโภคบริ โภคหลากหลายประเภท โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลัก คือ ผูป้ ระกอบการร้านค้า
ปลี กรายย่อย ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 บริ ษ ัทฯ มี ศู นย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็ค โคร จานวน
ทั้งสิ้ น 70 สาขา กระจายอยูท่ วั่ ประเทศ โดยแต่ละสาขามีร้ืนที่ขายโดยเฉลี่ยประมาณ 5,500 12,000 ตารางเมตร
2.1.1.2 ศูนย์ จาหน่ ายสิ นค้ าเพือ่ กลุ่มผู้ประกอบการโฮเรก้ าโดยเฉพาะ “แม็คโคร ฟูดเซอร์ วสิ ”
แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส เป็ นศูนย์จาหน่ ายสิ นค้ารู ปแบบใหม่ที่ ถูกออกแบบและรัฒนา จาก
แนวคิ ดอันเป็ นเอกลักษณ์ คื อ ความมุ่งมัน่ ที่ จะเป็ นศูนย์จาหน่ ายอาหารสด อาหารแช่ แข็ง
อาหารแห้ง วัตถุดิบ เครื่ องปรุ งและอุปกรณ์ในการปรุ งอาหารครบครัน เรื่อตอบสนองความ
ต้องการของกลุ่มโฮเรก้า โดยเปิ ดให้บริ การสาขาแรก ในปี 2555 ที่ อาเภอหัวหิ น จังหวัด
ประจวบคี รี ขัน ธ์ โดย ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2558 มี จ านวนสาขารวมทั้ง สิ้ น 12 สาขา
ทัว่ ประเทศ ได้แก่ (1) สาขาหัวหิ น จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ (2) สาขาป่ าตอง จังหวัดภูเก็ต(3)
สาขาราไวย์ จัง หวัด ภู เก็ ต (4) สาขากระบี่ จัง หวัด กระบี่ (5) สาขาเกาะสมุ ย จัง หวัด
สุ ราษฏร์ ธานี (6) สาขาเกาะระงัน จังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี (7) สาขารัทยาเหนื อ จังหวัดชลบุรี
(8) สาขาละไม จังหวัด สุ ราษฎร์ ธานี (9) สาขากัลปรฤกษ์ กรุ งเทรมหานคร (10) สาขา
บ้านเร จังหวัดระยอง (11) สาขาศรี นคริ นทร์ 2 กรุ งเทรมหานคร และ (12) สาขาเกาะช้าง
จังหวัดตราด ทั้งนี้ แต่ละสาขามีร้ืนที่ขายโดยเฉลี่ยตั้งแต่ 1,000 - 5,000 ตารางเมตร

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 16
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2.1.1.3 ศูนย์ จาหน่ ายสิ นค้ ารู ปแบบสาขา “อีโค พลัส” (Eco Plus Store)
อี โ ค รลัส ถู ก รัฒ นาขึ้ น จากศู น ย์จาหน่ ายสิ น ค้า แม็ค โคร โดยได้จัด สรรรื้ น ที่ จาหน่ า ย
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ระเภทอาหารสดแก่ ก ลุ่ ม โฮเรก้า เริ่ ม ขึ้ นในท าเลรื้ น ที่ ที่ มี ธุ ร กิ จ โรงแรม
ร้ านอาหารและจัด เลี้ ย งจานวนมาก และมี ศ ัก ยภารในการเติ บ โตด้า นการท่ องเที่ ย วสู ง
นอกจากนี้ ยังสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มผูค้ า้ ปลีกรายย่อย โดย ณ วันที่ 31
ธัน วาคม 2558 มี จ านวนสาขารวมทั้ง สิ้ น 8 สาขาทั่ว ประเทศ ได้แ ก่ (1) สาขาสามเสน
กรุ งเทรมหานคร (2) สาขาภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (3) สาขาเชียงใหม่ (หางดง) จังหวัดเชี ยงใหม่
(4) สาขารัทยา จังหวัดชลบุรี (5) สาขาปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา (6) สาขาถลาง จังหวัด
ภูเก็ต (7) สาขานครอิ นทร์ จังหวัด นนทบุ รี และ (8) สาขาริ ษณุ โลก 2 จังหวัด ริ ษณุ โลก
โดยมีร้ืนที่ขายเฉลี่ยประมาณ 7,000 ตารางเมตร
ตัวอย่ างรู ปแบบผังการจัดวางสิ นค้ า

2.1.1.4 ศูนย์ จาหน่ ายสิ นค้ ารู ปแบบสาขา “แม็คโคร ฟูดช้ อป”
แม็คโคร ฟูดช้อป ศูนย์จาหน่ายสิ นค้าอาหารสด อาหารแช่แข็งขนาดเล็กแต่ครบวงจร โดยมี
แม็คโคร ฟูดช้อป สาขาทาวน์ อิน ทาวน์ กรุ งเทรมหานคร ที่ มีร้ืนที่ การขายประมาณ 800
ตารางเมตร เป็ นสาขาต้นแบบในการทดลองเปิ ดให้บริ การ เรื่ อให้ลูกค้าผูป้ ระกอบการ
โฮเรก้าในรื้นที่ดงั กล่าวสามารถซื้ อสิ นค้าได้สะดวกขึ้นโดยไม่ตอ้ งเดินทางไกล
2.1.1.5 ร้ านจาหน่ ายอาหารแช่ แข็งขนาดเล็ก “สยามโฟรเซ่ น” (Siam Frozen)
ร้านสยามโฟรเซ่ น เป็ นรู ปแบบร้านที่ ถูกรัฒนาขึ้ นเรื่ อเริ่ มช่ องทางการจาหน่ ายสิ นค้าใน
กลุ่มอาหารแช่แข็งโดยเฉราะ โดยเน้นกลุ่มโฮเรก้าเป็ นหลัก ซึ่ งได้เปิ ดให้บริ การสาขาแรก
ในปี 2555 ที่ จงั หวัด เชี ยงใหม่ โดยปั จจุ บัน มี จานวนสาขารวมทั้งสิ้ น 7 สาขาทั่วประเทศ
ได้แ ก่ (1) สาขาตลาดเมื อ งใหม่ จัง หวัด เชี ย งใหม่ (2) สาขาอุ ด รธานี จังหวัด อุ ด รธานี
(3) สาขาทุ่ งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช (4) สาขาตลาดย่าโม จังหวัดนครราชสี มา และ
(5) สาขาศรี ราชา จังหวัดชลบุรี (6) สาขาถนนจันทร์ กรุ งเทรมหานคร และ (7) สาขาตลาด
นานาเจริ ญ จังหวัดปทุมธานีโดยแต่ละสาขามีร้ืนที่ขายโดยเฉลี่ยตั้งแต่ 80 - 260 ตารางเมตร
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 17
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2.1.2 ธุรกิจนาเข้ า ส่ งออก และจาหน่ ายสิ นค้ าแช่ แข็งและแช่ เย็น พร้ อมบริการด้ านจัดเก็บและจัดส่ ง
สยามฟูด เซอร์ วิส ประกอบธุ รกิ จนาเข้าและจาหน่ ายสิ นค้าแช่ แข็งและแช่ เย็น รร้ อมบริ การด้าน
จัด เก็บและจัด ส่ ง โดยเป็ นบริ ษ ทั ย่อยที่ บ ริ ษ ทั ฯ ถื อหุ ้นร้ อยละ 99.99 ของหุ ้น ทั้งหมด ณ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2558 สยามฟูด เซอร์วิส เปิ ดดาเนินการทั้งหมด 4 สาขา ซึ่ งได้แก่ (1) สาขากรุ งเทรมหานคร
(2) สาขารัทยา (3) สาขาเกาะสมุย และ (4) สาขาภูเก็ต
นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ ยังมี ธุรกิ จนาเข้า ส่ งออก และจาหน่ ายสิ นค้าแช่ แข็งและแช่ เย็น รร้อมบริ การ
ด้านจัดเก็บและจัดส่ งในประเทศเวียดนาม ดาเนิ นการโดยวีนาสยาม ฟู้ ด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ
ถื อหุ ้นร้อยละ 100.00 ของหุ ้นทั้งหมด วีนาสยาม ฟู้ ด จัดตั้งขึ้ นเมื่ อปลายปี 2555 ณ เมื องโฮจิ มินห์
ประเทศเวีย ดนาม ต่ อ มาในปี 2557 วีน าสยาม ฟู้ ด เปิ ดด าเนิ น การสาขาแห่ งใหม่ ที่ เมื อ งฮานอย
ประเทศเวียดนาม
2.1.3 ธุรกิจอืน่ ๆ
บริ ษ ัท ฯ ได้เล็ง เห็ น ถึ งโอกาสทางธุ ร กิ จ จากการเปิ ดประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นในปี 2558 ซึ่ ง
สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ของบริ ษ ทั ฯ ที่ จะเป็ นที่ หนึ่ งในอาเซี ยนในเรื่ องการจัดหาสิ นค้า เรื่ อธุ รกิ จ
อาหารแบบครบวงสาหรับผูป้ ระกอบการมืออาชี ร บริ ษทั ฯ จึงได้ดาเนิ นการจัดตั้งบริ ษทั ย่อยเริ่มเติ ม
เรื่ อสนับ สนุ น การขยายตัว ของธุ ร กิ จในอนาคตจ านวน 3 บริ ษ ัท ซึ่ งประกอบด้วย (1) แม็ค โคร
อาร์ โอเอช เรื่ อประกอบธุ รกิ จลงทุ นในต่ างประเทศ รวมทั้งให้บริ การด้านการบริ หาร ด้านเทคนิ ค
และ/หรื อ การบริ การสนับสนุ นแก่ บริ ษทั ในเครื อ (2) ARO Company เรื่อประกอบธุ รกิ จให้บริ การ
ด้านการตลาดและให้คาปรึ กษาในประเทศเมียนมาร์ และ (3) โปรมาร์ ท เรื่อประกอบธุ รกิ จจาหน่าย
สิ นค้าอุปโภค ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยใหม่ท้ งั 3 แห่ งยังอยู่ในระหว่างการเตรี ยมการเรื่อดาเนิ นธุรกิจดังกล่าว
ในอนาคต
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โครงสร้ างรายได้ ของกลุ่มบริษทั ฯ
ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ /บริการ

ดาเนินการโดย

% การถือหุ้น
ของบริษัทฯ

รอบปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

2558
%

ล้ านบาท

%

128,295

98.9

140,769

98.8

153,799

98.6

99.99

-

-

-

-

-

-

100.00

-

-

-

-

-

-

99.99

-

-

-

-

-

-

3. นาเข้ าและจาหน่ ายสิ นค้ าแช่ แข็ง สยามฟูด เซอร์ วสิ
และแช่ เย็น
รายได้จ ากการขายสิ น ค้าและบริ การ
และรายได้อื่น*

99.99

1,422

1.1

1,587

1.1

1,870

1.2

4. นาเข้ า ส่ งออก และจาหน่ ายสิ นค้ า
แช่ แข็งและแช่ เย็น
รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ
และรายได้อื่น*

100.00

64

0.0

176

0.1

248

0.2

1. ศูนย์ จาหน่ ายสิ นค้ าแม็คโคร
แม็คโคร ฟูดเซอร์ วสิ
อีโค พลัส แม็คโคร ฟูดช้ อป และ
สยามโฟรเซ่ น
รายได้จากการขายสิ นค้า อุปโภค
บริ โภค และรายได้อื่น

สยามแม็คโคร

2. ให้ บริการด้ านการบริหาร ด้ าน
แม็คโคร
เทคนิคและสนับสนุน
อาร์ โอเอช**
รายได้จ ากการขายสิ น ค้าและบริ การ ARO**
และรายได้อื่น*
โปรมาร์ ท**

วีนาสยาม ฟู้ ด

-

2557

รวมทั้งสิ้น

129,781

100.0

142,532

100.0

155,917

100.0

หมายเหตุ: *รายได้หลังจากหักยอดขายที่ขายให้แก่บริ ษทั ในเครื อ
** ปัจจุบนั ยังอยูใ่ นระหว่างการเตรี ยมการเรื่อดาเนิ นธุรกิ จ

2.3

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
2.3.1 ธุรกิจศูนย์ จาหน่ ายสิ นค้ าแบบชาระเงินสดและบริการตนเอง
ธุ ร กิ จศู น ย์จาหน่ า ยสิ น ค้าแบบช าระเงิ น สดและบริ ก ารตนเองเป็ นธุ ร กิ จหลักของบริ ษ ัท ฯ โดยมี
สัดส่ วนรายได้ต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 98.8 ในปี 2557 และร้อยละ 98.6 ในปี 2558
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ มีศูนย์จาหน่ ายสิ นค้ากระจายอยู่ทวั่ ประเทศไทยรวมทั้งสิ้ น 98 สาขา ประกอบด้วย
ศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็คโคร 70 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส 12 สาขา อีโค รลัส 8 สาขา แม็คโคร
ฟูดช้อป 1 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น 7 สาขา
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ข้ อมูลจานวนสาขาและที่ต้ งั ตามภูมิภาคของธุรกิจศูนย์ จาหน่ ายสิ นค้ าแบบชาระเงินสดและบริการตนเอง
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เนื่ องด้วยกลยุทธ์ในการด าเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ ที่ ยื ดถื อเอาความต้องการของลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง
บริ ษทั ฯ จึ งได้จดั จาหน่ ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคหลากหลายประเภท โดยสามารถจาแนกเป็ นกลุ่มต่าง ๆ
ได้ดงั ต่อไปนี้
ก) ผัก ผลไม้สด เนื้อสัตว์ อาหารทะเล อาหารนม
ข) ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น
ค) เครื่ องดื่ม ขนมขบเคี้ยว
ง) ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด ชาระล้าง และเครื่ องสาอางค์
จ) สิ นค้าของชาทัว่ ไป (General Grocery)
ฉ) เบเกอรี่
ช) เครื่ องใช้ไฟฟ้ าและอุปกรณ์ซ่อมบารุ ง (Electrical Appliance and D.I.Y.)
ซ) เครื่ องเขียน เครื่ องใช้สานักงาน เครื่ องใช้สานักงานอัตโนมัติ
ฌ) อุปกรณ์เครื่ องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริ การด้านอาหาร
ญ) เครื่ องกีฬา เฟอร์นิเจอร์ เครื่ องใช้ในบ้าน
ฎ) สิ่ งทอและเครื่ องแต่งกาย
ฏ) ยาและอาหารเสริ ม
ฐ) ภัตตาคาร
นอกจากสิ นค้าประเภทอุปโภคบริ โภคโดยทัว่ ไปแล้ว บริ ษทั ฯ ยังเริ่ มทางเลือกให้กบั ลูกค้าโดยการ
จาหน่ายสิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้าของตนเอง (D.O.B. : Distributor Own Brand) โดยได้ว่าจ้าง
ผูผ้ ลิตให้ผลิตสิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั ฯ ซึ่ งประเภทสิ นค้าดังกล่าวเป็ นที่ ชื่นชอบ
และยอมรับของลูกค้าอย่างกว้างขวาง และได้จดั จาหน่ ายทั้งในศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็คโคร แม็คโคร
ฟูดเซอร์ วิส อีโค รลัส และร้านสยามโฟรเซ่ น ทั้งนี้ การจาหน่ายสิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้าของ
ตนเองเป็ นกลยุทธ์ที่ผปู ้ ระกอบการค้าปลีกค้าส่ งใช้อย่างแรร่ หลายในหลายประเทศทัว่ โลก

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 21

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2558

ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ดาเนิ นการจาหน่ ายสิ นค้า D.O.B. ทั้งประเภทอุปโภคบริ โภค โดยแบ่งประเภทและ
ชนิดของสิ นค้าตามเครื่ องหมายการค้าต่าง ๆ ดังนี้
เครื่องหมายการค้ า
ประเภทของสิ นค้ า
สิ น ค้า อุ ป โภค ได้แ ก่ แก้ว น้ า ถุ ง รลาสติ ก หนั ง ยาง ภาชนะรลาสติ ก
aro
เครื่ องครั วสเตนเลส ชุ ดสังฆทาน ถุงมื อเอนกประสงค์ ไม้แขวนเสื้ อ และ
เก้าอี้ ร ลาสติ ก กระดาษช าระ น้ า ยาล้า งจาน และน้ า ยาท าความสะอาด
สุ ขภัณฑ์ เป็ นต้น
สิ นค้าบริ โภค ได้แก่ ข้าวสาร เส้นหมี่อบแห้ง น้ ามันรืช น้ าปลา ไส้กรอก
หมูหยอง ผลไม้กระป๋ อง น้ าผลไม้บรรจุขวด ผลิ ตภัณ ฑ์อาหารแช่ แข็ง
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็น เป็ นต้น
ขนมขบเคี้ยว คุก้ กี้ และน้ าผลไม้ เป็ นต้น
M&K

PETZFRIEND

อาหารสุ นขั อาหารแมว และอาหารปลา เป็ นต้น

Protech

เครื่ องใช้ไฟฟ้ า

Q-BIZ

Savepak

กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษแฟ็ กซ์ กระดาษเครื่ องคิดเงิน บัตรตอกเวลา
สมุด ปากกา แฟ้ มเอกสาร ซองใส่ เ อกสาร ซองจดหมาย กาว ตู เ้ ก็บ
เอกสาร โต๊ะ คอมริ ว เตอร์ โต๊ะ ทางานเหล็ก และเก้าอี้ใช้ในสานักงาน
เป็ นต้น
กระดาษชาระ น้ ายาล้างจาน วุน้ เส้น และไส้กรอก เป็ นต้น

Starline

ผลิตภัณฑ์เครื่ องใช้ส่วนบุคคล

ไทยรวงขวัญ

ข้าวสาร
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ด้วยปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีรฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ผูบ้ ริ โภคมีความรู ้ความเข้าใจในลักษณะ
ของสิ นค้ามากขึ้ น ยึดติ ดกับเครื่ องหมายการค้าน้อยลง ให้ความใส่ ใจในคุ ณ ภารและราคามากขึ้ น
โดยลูกค้าที่มีความสนใจในสิ นค้า D.O.B. ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มสถาบัน องค์กร ร้านอาหาร เป็ นต้น ซึ่ งเป็ น
กลุ่มลูกค้าที่ตอ้ งการซื้ อสิ นค้าปริ มาณมากเรื่อนาไปจาหน่ายต่อหรื อใช้ในธุรกิจ และมักมีเจ้าหน้าที่ฝ่าย
จัดซื้ อเรื่อทาการเลือกซื้ อสิ นค้าโดยเฉราะ ดังนั้น ลูกค้ากลุ่มนี้ จะมีความรู ้ความเข้าใจในการเลือกซื้ อ
สิ นค้าเป็ นอย่างดี ซึ่ งเดิมมักจะติดต่อกับผูค้ า้ ส่ งหรื อผูผ้ ลิต เรื่อซื้ อสิ นค้าในปริ มาณมาก เช่น กระดาษ
ช าระเรื่ อใช้ในบริ ษ ัททั่ว ไป หรื อน้ ามันรื ชส าหรั บ การใช้งานในภัต ตาคาร ดังนั้น สิ น ค้าภายใต้
เครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั ฯ จึ งได้เป็ นอี กทางเลื อกหนึ่ งที่ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้ากลุ่มนี้ได้เป็ นอย่างดีท้ งั ในด้านราคาและคุณภารสิ นค้า
สิ นค้าที่ รฒั นาขึ้ นมาภายใต้แบรนด์ของบริ ษทั ฯ ยังคงได้รับการตอบรับที่ ดีจากลูกค้าผูป้ ระกอบการ
ทั้งในด้านคุ ณ ภารที่ ดี มาตรฐานคงที่ ความหลากหลายครบครั นของสิ นค้า และราคาประหยัด ที่
สามารถเริ่ มกาไรหรื อช่ วยผูป้ ระกอบการบริ หารจัดการต้นทุ นของธุ รกิ จ โดยปั จจุ บ ัน สิ นค้าหลัก
ภายใต้เครื่ องหมายการค้าของแม็คโคร ได้แก่ เอโร่ (aro), เอ็มแอนด์เค (M&K), เซฟแร็ค (Savepak)
และคิวบิซ (Q-Biz ) มีสดั ส่ วนยอดขายที่เริ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการรัฒนาสิ นค้าที่ มีคุณภาร อันเป็ นเอกลักษณ์เหมาะสมเรื่อการประกอบ
ธุ รกิ จของผูป้ ระกอบการแต่ ละกลุ่มมาโดยตลอด ในปี นี้ แม็คโครได้ร่วมมือกับผูผ้ ลิตที่ มีศกั ยภารทั้ง
โรงงานผลิตของกลุ่มบริ ษทั ซี .รี. และผูผ้ ลิตรายอื่น ที่มีความเชี่ ยวชาญเฉราะทางมารัฒนากลุ่มสิ นค้า
ที่ หลากหลายมากขึ้ น โดยสิ นค้าภายใต้แบรนด์ “เอโร่ ” ยังคงเป็ นแบรนด์หลักในการนาเสนอเป็ น
วัตถุดิบในรายการอาหารของกลุ่มผูป้ ระกอบการโฮเรก้า เช่น ซอสปรุ งสาเร็ จกว่า 13 รายการ ที่สามารถ
นาไปประกอบอาหารได้ทนั ที ทั้งสะดวก สะอาด และปลอดภัย ภายใต้แนวคิด “ฉี ก เท อุ่น เสริ ฟ” และ
น้ าจิ้มสู ตรต่าง ๆ เป็ นต้น และสาหรับผูป้ ระกอบการร้านโชห่ วย ภายหลังประสบความสาเร็ จจากกลุ่ม
ขนมและน้ าผลไม้แบรนด์ “เอ็มแอนด์เค” บริ ษ ัทฯ วางจาหน่ ายสิ นค้าภายใต้แบรนด์ใหม่ เรื่ อเป็ น
ทางเลื อกให้ผปู ้ ระกอบการนาไปสร้ างยอดขายให้เริ่ มขึ้ น ได้แก่ ซาลาเปาแบรนด์ “จักรรรรดิ ” และ
ข้าวสารแบรนด์ “ไทยรวงขวัญ” เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริ ษ ัทฯ ยังให้การสนับสนุ นองค์ความรู ้ แก่ คู่ ค ้าในการรัฒ นาผลิ ตภัณ ฑ์ที่ เป็ นมิ ตรกับ
สิ่ งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ “เอโร่ ” อาทิ ถุงรลาสติก บรรจุภณ
ั ฑ์รลาสติก น้ ายาล้างจาน ภาชนะอาหาร
ใช้แล้วทิ้ ง จนได้รั บ มาตรฐาน Think Green Initiative โดยในปี 2558 น้ ายาล้างจานภายใต้แ บรนด์
“เอโร่ ” ยังได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวอีกด้วย
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2.3.2 ธุรกิจนาเข้ า ส่ งออก และจาหน่ ายสิ นค้ าแช่ แข็งและแช่ เย็น พร้ อมบริการด้ านจัดเก็บและจัดส่ ง
2.3.2.1 ธุรกิจในประเทศไทย โดยสยามฟูด เซอร์ วสิ
สยามฟูด เซอร์วิส เป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯ ถือหุ น้ ร้อยละ 99.99 สยามฟูด เซอร์ วิส เป็ นผูน้ า
ในธุ รกิจนาเข้ามีความเชี่ ยวชาญในการคัดสรรผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภารดีเยี่ยมทั้งแช่แข็ง
แช่เย็น และอาหารแห้ง จากต่างประเทศ และในประเทศ ได้แก่ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล มันฝรั่ง
นม และผลิตภัณฑ์ปรุ งแต่งอาหาร นอกจากนี้ สยามฟูด เซอร์ วิส มีมาตรการเข้มงวดในการ
บริ หารจัดการควบคุมวงจรคุณภารตั้งแต่ระบบการรับสิ นค้า จัดเก็บ และการขนส่ งภายใต้
กระบวนการที่ได้มาตรฐานด้วย กลุ่มลูกค้าหลักของสยามฟูด เซอร์วิส ที่สาคัญ ได้แก่
- กลุ่มลูกค้าโรงแรมชั้นนา ระดับ 4 - 5 ดาว (4 - 5 Stars Hotel)
- กลุ่มภัตตาคาร (Full Service Restaurant : FSR)
- กลุ่มผูใ้ ห้บริ การอาหารจานด่วน (Quick - Service Restaurant : QSR)
- กลุ่มผูป้ ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรม และผูจ้ าหน่าย (Manufacturing and Trader)
- กลุ่มผูใ้ ห้บริ การด้านอาหารใน โรงรยาบาล สายการบิน และกลุ่มสถาบันต่าง ๆ
(Catering and Institutions)
2.3.2.2 ธุรกิจในประเทศเวียดนาม โดยวีนาสยาม ฟู้ ด
วีนาสยาม ฟู้ ด เป็ นบริ ษทั ย่อยที่ บริ ษทั ฯ ถื อหุ ้นร้อยละ 100 จัดตั้งขึ้ นปลายปี 2555 ณ เมือง
โฮจิ มินห์ ประเทศเวียดนาม เรื่ อประกอบธุ รกิ จการนาเข้า และส่ งออก ตลอดจนจาหน่ าย
สิ นค้าประเภทผลิตภัณฑ์อาหารคุณภารสู งให้แก่ผปู ้ ระกอบธุรกิจให้บริ การอาหารจานด่วน
ร้านอาหารต่าง ๆ และธุ รกิ จโรงแรมทัว่ ไป ในปี 2557 บริ ษทั ฯ ดาเนิ นการขยายสาขาเริ่มที่
เมืองฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม โดยนากลยุทธ์การดาเนิ นธุ รกิจที่ยึดถือความ
ต้องการของลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centric) เช่น มีการจัดโครงการอบรมให้ความรู ้
สร้างความเข้าใจแก่รนักงาน เรื่อสร้างทีมงานมืออาชี รในการให้บริ การด้านอาหาร รร้อม
จัด เตรี ยมห้องเก็บสิ นค้าแช่ เย็นและแช่ แข็งไว้สนับสนุ นการเติ บโตของผูป้ ระกอบธุ รกิ จ
ให้บริ การอาหารจานด่วน ร้านอาหารต่าง ๆ และธุรกิจโรงแรมทัว่ ไปในเมืองฮานอย ดังนั้น
วีนาสยาม ฟู้ ด จึ งเป็ นก้าวแรกในการต่ อยอดทางธุ รกิ จไปยังเมื องหรื อประเทศต่ าง ๆ ใน
ภูมิภาคต่อไป
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การตลาดและการแข่ งขัน
2.4.1

กลยุทธ์ การแข่ งขัน
2.4.1.1 ธุรกิจศูนย์ จาหน่ ายสิ นค้ าแบบชาระเงินสดและบริการตนเอง
ก) ผลิตภัณฑ์
บริ ษัท ฯ ยัง คงให้ ค วามส าคัญ กับ การขายสิ น ค้า ประเภทอาหารซึ่ งเป็ นธุ ร กิ จ หลัก
อย่างต่อเนื่ อง และเรื่ อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ จะยังคงเป็ นผูน้ าในด้านการประกอบธุ รกิ จ
ศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแบบชาระเงินสดและบริ การตนเองของประเทศไทย โดยอาศัยความ
เชี่ ยวชาญทางด้านการคัดสรรสิ นค้าหรื อผลิ ต ภัณ ฑ์ที่มีคุ ณ ภารที่ ดี และตรงต่ อความ
ต้องการของลูกค้า ซึ่ งสิ นค้าส่ วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 99 เป็ นสิ นค้าขายขาด และมีสินค้า
ฝากขายเป็ นส่ วนน้อย เช่น เครื่ องมือและอุปกรณ์การทาอาหารสาหรับผูป้ ระกอบการมือ
อาชีร สิ นค้าประเภทเครื่ องนอน เป็ นต้น
กลุ่มลูกค้าหลักของบริ ษทั ฯ แต่ ละกลุ่ม ซึ่ งได้แก่ ผูค้ า้ ปลี กรายย่อย โฮเรก้า และธุ รกิ จ
บริ การ มีความต้องการสิ นค้าที่ มีลกั ษณะเฉราะเจาะจงและแตกต่างกันออกไป บริ ษทั ฯ
จึงมีกลยุทธ์ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยติ ดตามและ
วิเคราะห์รฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างใกล้ชิด จึงช่วยทาให้บริ ษทั ฯ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ แตกต่ างกันได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้
บริ ษทั ฯ ยังได้จดั ตั้งทีมงานเรื่อคิดค้นและรัฒนาสิ นค้าประเภทใหม่ ๆ ออกสู่ ตลาดอย่าง
ต่อเนื่ อง ภายใต้เครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั ฯ อาทิ ซอสรร้อมปรุ ง น้ าผลไม้รร้อมดื่ ม
น้ าจิ้ ม และเครื่ องปรุ ง รส อาหารส าเร็ จ รู ป และผลิ ต ภัณ ฑ์ ท าความสะอาด ภายใต้
เครื่ อ งหมายการค้า “aro” เป็ นต้น ทั้ง นี้ กระบวนการผลิ ต ทั้ง หมดถู ก ควบคุ ม โดย
ผูเ้ ชี่ ยวชาญอย่างใกล้ชิดเรื่อให้สินค้าและผลิตภัณฑ์มีคุณภารที่ดี และเป็ นที่ยอมรับของ
ลูกค้า ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อบริ ษทั ฯ ขยายธุ รกิจออกไปยังรื้นที่ใหม่ ๆ บริ ษทั ฯ
จึ ง มี ค วามรร้ อ มและสามารถที่ จ ะปรั บ เปลี่ ย นสิ น ค้า ที่ จ าหน่ า ยในแต่ ล ะสาขาให้
สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละสถานที่ได้อย่างเหมาะสม
เนื่ องด้วยอุตสาหกรรมด้านอาหารมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง ตามภาวะเศรษฐกิ จ และ
การเติ บโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ ยว ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงในรฤติ กรรม
ของผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ที่นิยมการรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ได้
จัดตั้งที มงานธุ รกิจฟูดเซอร์ วิส เรื่อมุ่งเน้นทาความเข้าใจในเชิ งลึกถึงความต้องการของ
ผูป้ ระกอบการมืออาชี รทางด้านอาหาร หรื อกลุ่มโฮเรก้า รัฒนาสิ นค้า บริ การและสาขา
รู ปแบบใหม่ เรื่ อตอบโจทย์ทางธุ รกิ จ และเริ่ ม ความรึ งรอใจให้แ ก่ ลูกค้า ซึ่ งจะเป็ น
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รากฐานสนับสนุ นการเจริ ญเติ บโตของธุ รกิ จฟูดเซอร์ วิส อย่างยัง่ ยืน ด้วยการวิเคราะห์
รฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้าของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างใกล้ชิด ช่ วยทาให้บริ ษทั ฯ สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันได้อย่างถูกต้อง และเมื่อบริ ษทั ฯ ขยาย
ธุรกิจออกไปยังรื้นที่ ใหม่ ๆ บริ ษทั ฯ สามารถที่จะปรับเปลี่ยนสิ นค้าที่ จาหน่ายในแต่ละ
สาขาเรื่ อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ ละสถานที่ ได้อย่างเหมาะสม
ดังจะเห็ นได้จากบริ ษทั ฯ ได้เริ่ มรัฒนาศูนย์จดั จาหน่ ายสิ นค้าในรู ปแบบของแม็คโคร
ฟูดเซอร์ วิส อีโค รลัส แม็คโคร ฟูดช้อป และร้านสยามโฟรเซ่ น เริ่ มขึ้ น โดยรู ปแบบ
ของศูนย์จดั จาหน่ายสิ นค้าประเภทดังกล่าวมีร้ืนที่ขายเล็กลง และมีการนาเสนอประเภท
สิ นค้าและบริ การที่ มีความหลากหลาย และตรงต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าโฮเรก้า
มากยิ่งขึ้น เรื่อให้แม็คโครเป็ นคู่คา้ ที่นาเสนอทางเลือกที่ดีที่สุดให้แก่ลกู ค้าสมาชิก
ข) ทาเลที่ต้ งั
จากการที่ บริ ษทั ฯ เป็ นผูน้ าในอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ ง โดยเป็ นผูค้ า้ ปลีกรายแรกใน
ประเทศไทยที่เปิ ดดาเนิ นธุ รกิ จการจัดจาหน่ ายในลักษณะศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแบบชาระ
เงินสดและบริ การตนเอง (Cash & Carry) บริ ษทั ฯ จึงมีความได้เปรี ยบจากโอกาสในการ
เลือกทาเลที่ต้ งั ที่เหมาะสม และโอกาสในการสร้างเครื อข่ายสาขาที่ครอบคลุมฐานลูกค้า
ในทาเลหลัก ๆ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีจานวนสาขาทัว่ ประเทศรวม
ทั้ง สิ้ น 98 สาขา แบ่ ง เป็ นศู น ย์จ าหน่ า ยสิ น ค้า แม็ ค โคร จ านวน 70 สาขา แม็ ค โคร
ฟูดเซอร์ วิส จานวน 12 สาขา อีโค รลัส จานวน 8 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป 1 สาขา และ
ร้านสยามโฟรเซ่ น จานวน 7 สาขา ตามลาดับ ทั้งนี้ แต่ละสาขาจะมีร้ืนที่และ รู ปแบบที่
แตกต่างกันไปตามทาเลที่ ต้ งั แบ่งเป็ นสาขาในกรุ งเทรมหานครและปริ มณฑลจานวน
17 สาขา และสาขาในต่างจังหวัดจานวน 81 สาขา ตามลาดับ
รายการ
ศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแม็คโคร
แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส
อีโค รลัส
แม็คโคร ฟูดช้อป
ร้านสยามโฟรเซ่น
รวม

31 ธ.ค. 56
(สาขา)
56
5
3
5
69

31 ธ.ค. 57
(สาขา)
63
8
6
5
82
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ค) นโยบายด้านราคา
ความสามารถในการแข่ งขันด้านราคาเป็ นปั จจัยที่ ส าคัญ อย่างยิ่งต่ อความส าเร็ จของ
บริ ษทั ฯ โดยเป็ นปั จจัยที่สาคัญประการหนึ่ งที่ดึงดูดความสนใจของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของบริ ษทั ฯ ที่ผ่านมาเกิดจากปั จจัยหลายประการ
เช่ น การส ารวจราคา การบริ หารต้ น ทุ น การด าเนิ นงานที่ มี ป ระสิ ทธิ ภ าร และ
ความสามารถในการทางานร่ วมกับผูผ้ ลิต และจัดจาหน่ายสิ นค้าได้เป็ นอย่างดี เป็ นต้น
บริ ษัท ฯ มี น โยบายด ารงไว้ซ่ ึ งโครงสร้ า งการบริ หารงานด้ ว ยต้ น ทุ น ที่ ต่ า และมี
ประสิ ทธิ ภาร นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้ดาเนิ นโครงการต่าง ๆ ที่ได้ริเริ่ มในช่วงปี ที่ผ่าน
มา เช่ น การบริ หารและควบคุ มอัตราผลกาไรอย่างมี ประสิ ทธิ ภาร การบริ หารสิ นค้า
คงคลังและสิ นค้าที่ มีการหมุนเวียนช้า การบริ หารต้นทุ นทางการเงิ นที่ เกี่ ยวกับสิ นค้า
การอนุ รักษ์ และประหยัดรลังงาน การใช้ทรัรยากรให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด ตลอดจน
การใช้ระบบการให้แสงสว่างและอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ ประหยัดรลังงานและเป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม
ง) การส่ งเสริ มการขาย
กลยุทธ์ส่งเสริ มการขายของบริ ษทั ฯ ได้เน้นถึงการสื่ อสารกับลูกค้าผูป้ ระกอบการผ่าน
ช่องทางวารสาร Makro Mail ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแค็ตตาล็อกสิ นค้าจัดทาล่วงหน้า ในแต่ละ
ปั กษ์ (2 สัปดาห์) บริ ษทั ฯ จะทาการลดราคาสิ นค้าชนิ ดใดบ้าง ซึ่ งสิ นค้าที่นามาส่ งเสริ ม
การจาหน่ายจะเป็ นสิ นค้าที่มีราคาถูกกว่าปกติมาก เนื่องจากบริ ษทั ฯ มีแผนงานล่วงหน้า
ตลอดปี ที่ จะจัดให้มีการเสนอขายสิ นค้าราคาริ เศษแก่ ลูกค้า ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึ งมี การ
วางแผนล่วงหน้าร่ วมกับผูจ้ ดั จาหน่าย (Suppliers) ต่าง ๆ เรื่อให้การส่ งเสริ มการจาหน่าย
ของแต่ ละ Suppliers เป็ นไปโดยสอดคล้องกับ การส่ งเสริ มการจาหน่ ายของบริ ษ ทั ฯ
บริ ษทั ฯ ยังมี การจัดการส่ งเสริ มการขายในช่ วงเทศกาล ซึ่ งประกอบด้วยการลดราคา
สิ นค้า การแลกของสมนาคุ ณ การจัดรายการริ เศษ เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้
ร่ ว มมื อ กับ ธนาคารในการเสนอบริ การทางธุ ร กิ จ ให้ กับ ลู ก ค้า ในรู ป แบบการเปิ ด
สาขาย่อย ณ ศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็คโคร การบริ การบัตรเครดิตซิ ต้ ีแบงก์การ์ ด สาหรับ
ซื้ อสิ นค้าทุกประเภท และบัตรเครดิ ตที่ มีตราสัญลักษณ์ วีซ่า/ มาสเตอร์ สาหรับการซื้ อ
สิ นค้าอุปโภคประเภทเครื่ องใช้ไฟฟ้ า อุปกรณ์เครื่ องใช้สานักงาน และเฟอร์นิเจอร์
นอกจากกลยุทธ์ส่งเสริ มการขายโดยตรงข้างต้น บริ ษทั ฯ ยังจัดโครงการและกิ จกรรม
ที่เป็ นประโยชน์ต่อกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ได้แก่

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 27

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2558

(1) มหกรรมครบเครื่ องเรื่ องอาหารและอุปกรณ์ (Makro HoReCa) ซึ่ งเป็ นกิ จกรรม
สาคัญประจาปี ของบริ ษทั ฯ และจัดต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 10 ในปี 2558 ภายใต้แนวคิ ด
“The Professional จากมืออาชี ร ...เรื่ อมืออาชี ร ” เรื่ อเฉลิมฉลองความสาเร็ จของ
งานที่ จัด ติ ด ต่ อ กัน มาครบ 1 ทศวรรษ และร่ วมตอกย้ า ความเป็ นมื อ อาชี ร ของ
แม็ค โครในฐานะคู่ คิด ธุ รกิ จของผูป้ ระกอบการโฮเรก้า ด้วยความครบครั นของ
วัต ถุ ดิ บและอุ ป กรณ์ ส าหรั บ ธุ ร กิ จอาหาร นวัตกรรมด้านอาหาร เช่ น ซอสปรุ ง
สาเร็ จแบรนด์ “เอโร่ ” และการจัดแสดงสิ นค้าใหม่ของแม็คโครและรันธมิตรทาง
การค้ากว่า 300 ร้านค้า ภายในงานมีการถ่ายทอดไอเดียความรู ้อย่างหลากหลายผ่าน
กิ จกรรมต่ าง ๆ เรื่ อแสดงเจตนารมณ์ ในการสนับสนุ นให้ ลูกค้าทั่วไปและกลุ่ ม
โฮเรก้า ได้น าความรู ้ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ รวมถึ งแรงบัน ดาลใจที่ ไ ด้รั บ จาก
กิ จกรรมภายในงานไปรัฒ นาต่ อยอดธุ รกิ จของตนเองให้มีเอกลักษณ์ ที่ โดดเด่ น
แตกต่ า งจากผูป้ ระกอบการรายอื่ น ๆ เรื่ อ สร้ า งธุ ร กิ จ ให้ ป ระสบความส าเร็ จ
ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่ค่อนข้างสูง
(2) โครงการ “แม็คโครมิ ตรแท้โชห่ วย” (Makro Retailer Alliance : MRA) กลุ่ ม ลู ก ค้า
หลักของบริ ษ ทั ฯ กลุ่ มหนึ่ งคื อผูค้ ้าปลี กรายย่อยหรื อร้ านโชห่ วย บริ ษ ทั ฯ จึ งได้
ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องเพื่อเพิ่มศักยภาพร้านค้าปลีกและร้านโชห่ วยไทย โดยการ
ให้คาแนะนา ความรู ้ดา้ นการบริ หารจัดการร้านค้าปลีก สนับสนุนเครื่ องมือในการ
สร้ างยอดขายและผลกาไร ให้ผูป้ ระกอบการร้ านค้าปลี ก รายย่อย นาไปพัฒ นา
ปรั บ ปรุ งธุ ร กิ จ เพื่ อ ตอบสนองต่ อ พฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โภคยุ ค ใหม่ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ผ่านกิจกรรมที่สาคัญ ๆ ของโครงการ อาทิ
- การจัดงานตลาดนัดโชห่ วย ซึ่ งในงานประกอบไปด้วยการจัดกิจกรรมสัมมนา
และบริ การให้คาแนะนาในการจัดการร้านค้าปลีก
- การจัดทาคู่มือการเปิ ดร้านใหม่ เพื่อให้คาแนะนาแก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการเปิ ดร้านใหม่
- การรัฒนาคู่มือ 3 ชุ ด ประกอบด้วยคู่มือ 8 หัวข้อการจัดการร้านค้าปลีก คู่มือ
การปรับปรุ งร้าน และคู่มือการเปิ ดร้านใหม่
- การพัฒนาโปรแกรมคอมพิ วเตอร์ สาหรั บการวางแผนผังร้านค้ามินิมาร์ ทใน
รู ปแบบ 3 มิติ รวมถึงการให้คาแนะนาการบริ หารพื้นที่ กลุ่มสิ นค้าภายในร้าน
ตามทาเลที่ ต้ งั ตัวอย่างการจัดเรี ยงสิ นค้า และประมาณการเงิ นลงทุ นเริ่ มต้น
โดยค านึ งถึ งท าเลที่ ต้ ัง และกลุ่ ม ลู ก ค้าของร้ านค้าเป็ นหลัก โดยในปี 2558
บริ ษทั ฯ ได้ร ฒ
ั นาโปรแกรมดังกล่าวจนสามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ
นอกจากคุ ณ สมบัติในการออกแบบผังร้ าน การจัดเรี ยงสิ นค้า และการเลื อก
สิ นค้าตามทาเล ในปี นี้ นวัตกรรมดังกล่าวสามารถตอบโจทย์ดา้ นการวิเคราะห์
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ข้อ มู ล ทางธุ ร กิ จ เช่ น ต้น ทุ น ยอดขายและก าไร ซึ่ งเป็ นความครบครั น ที่
ผูป้ ระกอบการโชห่วยต้องการ เนื่ องจากสามารถมองเห็นภารธุรกิจชัดเจน โดย
เป็ นบริ การที่แม็คโครมอบให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น
2.4.1.2 ธุรกิจนาเข้ าและจาหน่ ายสิ นค้ าแช่ แข็งและแช่ เย็น พร้ อมบริการด้ านจัดเก็บและจัดส่ ง
ก) ผลิตภัณฑ์
เรื่อตอบสนองกับธุ รกิจบริ การเกี่ยวกับอาหารที่ มีมูลค่าตลาดในระดับสู งมากและมีการ
แข่ งขัน ที่ รุ น แรง สยามฟู ด เซอร์ วิ ส และวีน าสยาม ฟู้ ด (“กลุ่ ม บริ ษั ท ย่ อ ย”) จึ ง ได้
วางแผนกลยุทธ์ เรื่อสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันสาหรับลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายด้วย
การสร้างความแตกต่างให้มีความเหนือคู่แข่งในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ความหลากหลายและคุณภารของสิ นค้า
กลุ่ ม บริ ษ ัท ย่ อ ยได้ท าการศึ ก ษาข้อ มู ล ทางการตลาดอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เรื่ อ มุ่ ง เน้ น การ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ดังนั้น กลุ่มบริ ษทั ย่อยจึงได้มีการคัดสรรสิ นค้าที่ มี
คุณภารผ่านการตรวจสอบคุณภารของสิ นค้าที่ได้มาตรฐานสากล โดยเฉราะสิ นค้าใน
กลุ่มอาหารนานาชาติ อาทิ อาหารญี่ ปุ่น ซึ่ งมี อตั ราการเติ บโตสู งกว่าอัตราการเติ บโต
เฉลี่ ยของอาหารประเภทอื่น ควบคู่กบั การเริ่ มตราสิ นค้าโดยการคัดสรรและนาเสนอ
สิ นค้าที่ได้รับการยอมรับ เรื่อเจาะจงกลุ่มลูกค้าอย่างชัดเจนมากขึ้น
ความเป็ นเลิศในด้านการบริ การ
จากความตั้งใจของกลุ่มบริ ษทั ย่อยที่ตอ้ งการสร้างความเป็ นเลิศในด้านการให้บริ การ จึง
ได้ดาเนิ นการศึกษาระบบงานและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เหมาะสม เรื่อให้การทางานของ
ฝ่ ายบริ การเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภารสู งสุ ดในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
รวมทั้ง ระบบ CRM (Customer Relationship Management) ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือขององค์กร
และของรนั ก งานในองค์ ก รในการรั ฒ นาระบบการจั ด การลู ก ค้ า สั ม รั น ธ์ ที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ ารโดยอาศัย การจัด การจากระบบฐานข้อ มู ล ลู ก ค้า เรื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งมี ข ้ อ มู ล ในการให้ บ ริ การลู ก ค้ า ที่ ส อดคล้ อ งกั น ทั้ งองค์ ก รซึ่ งจะเริ่ ม
ประสิ ทธิ ภารในการดาเนินงาน
กลุ่ ม บริ ษ ัท ย่ อ ยมี ค วามรร้ อ มที่ จ ะลงทุ น ในเทคโนโลยี ใหม่ ๆ เรื่ อ ยกระดับ รัฒ นา
ศักยภารการให้บริ การตามมาตรฐานการบริ การระดับสากล เรื่อสร้างความประทับใจ
ในการให้บริ การ ส่ งเสริ มภารลักษณ์ที่ดี และสามารถแข่งขันในตลาดได้ในระยะยาว
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การให้ความสาคัญกับรนักงาน
การมุ่ ง สู่ ความเป็ นเลิ ศ ในการบริ การที่ จ ะตอบสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า
กลุ่มเป้ าหมาย รนักงานในองค์กรเป็ นหัวใจสาคัญในการที่ กลุ่มบริ ษทั ย่อยจะประสบ
ความส าเร็ จตามเป้ าหมาย ดังนั้น กลุ่ ม บริ ษ ัท ย่อยจึ งให้ค วามส าคัญ ในกระบวนการ
คัดเลือกรนักงาน รวมทั้งจัดให้มีหลักสู ตรการฝึ กอบรม รร้อมการประเมินผลงานของ
รนั ก งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมุ่ ง เน้ น ความรู ้ เกี่ ย วกั บ สิ นค้า และการให้ บ ริ การที่ ดี
เรื่ อสร้ างความภักดี ในตราสิ นค้า (brand loyalty) ของผูบ้ ริ โภคต่ อกลุ่มบริ ษ ทั ย่อย ใน
ระยะยาว
ข) ทาเลที่ต้ งั
นอกจากส านัก งานใหญ่ ใ นกรุ งเทรมหานครแล้ว สยามฟู ด เซอร์ วิ ส ยังมี ส าขาใน
ประเทศตามแหล่งท่ องเที่ ยวที่ สาคัญอีก 3 แห่ ง ได้แก่ เกาะสมุย รัทยา และภูเก็ต ทั้งนี้
เรื่ อ รองรั บ การขยายตัวของโรงแรม ร้ านอาหารภัต ตาคาร ในแหล่ งท่ องเที่ ย ว และ
สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ได้มากขึ้น
ในส่ วนของวีนาสยาม ฟู้ ด การขยายตลาดในช่วงที่ผ่านมามุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายใน
เมืองโฮจิมินห์ และเมืองฮานอย ประเทศเวียดนามเป็ นหลัก
ค) นโยบายด้านราคา
กลุ่ ม บริ ษ ัท ย่อยก าหนดราคาสิ น ค้า ที่ ส ามารถแข่ งขัน ได้ใ นตลาด และเหมาะสมกับ
คุณภารของสิ นค้าและบริ การ ซึ่ งเป็ นรื้นฐานสู่ ความสาเร็ จของกลุ่มบริ ษทั ย่อยและทา
ให้สามารถดึงดูดให้ลกู ค้าหลักตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้าที่กลุ่มบริ ษทั ย่อยจัดจาหน่าย
ง) การส่ งเสริ มการขาย
สยามฟูด เซอร์ วิส ได้ปรั บปรุ งภารลักษณ์ ทางการตลาด โดยทาการปรับปรุ งเว็บไซต์
จัด ท าแผ่ น รับ โฆษณาแบบใหม่ และจัด กิ จกรรมต่ า ง ๆ ให้ แ ก่ ลู ก ค้า เรื่ อ การสาธิ ต
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งยังได้ขยายฐานลูกค้าในกลุ่มภัตตาคารอาหารเอเชี ยทั้งที่ เป็ นรายย่อย
และที่ เป็ นภัตตาคารในเครื อต่าง ๆ ซึ่ งทาให้การดาเนิ นธุ รกิ จของสยามฟูด เซอร์ วิส มี
ความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
ในปี 2558 สยามฟูด เซอร์ วิส ยังคงมุ่ งมัน่ เจาะกลุ่มลูกค้าที่ มีศกั ยภารสู งที่ สุด เรื่ อการ
ผลักดันการรัฒนาของสิ นค้าฟูดเซอร์ วิส ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ เรื่อสร้างความแตกต่าง
ของสิ นค้าและบริ การ อาทิ การรัฒนาเมนูใหม่จากสิ นค้าในกลุ่มเนื้อ ผลิตภัณฑ์ประเภท
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นม และ อาหารทะเลให้กบั ลูกค้ากลุ่มผูใ้ ห้บริ การอาหารจานด่วน การเริ่มสิ นค้าประเภท
อาหารสด (Live) เช่น กุง้ มังกร หอยนางรมสด เป็ นต้น
สาหรับธุรกิจในประเทศเวียดนาม วีนาสยาม ฟู้ ด ได้ดาเนินการจัดตั้งสานักงานแห่ งแรก
ในปลายปี 2555 และในปี 2557 บริ ษทั ฯ จึงได้ดาเนิ นการขยายสาขาเริ่มที่ เมืองฮานอย
เรื่อตอบโจทย์ทุกการดาเนิ นการของธุ รกิ จ ซึ่ งรวมถึงห้องครัวสาธิ ตเรื่อใช้จดั กิ จกรรม
ให้ความรู ้และสร้างความสัมรันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า อีกทั้ง ยังช่วยเสริ มภารลักษณ์ความเป็ น
มืออาชี รในการประกอบธุ รกิ จให้บริ การด้านอาหาร และรองรับการขยายตัวของธุ รกิ จ
ในอนาคตอีกด้วย
นอกจากนี้ วี น าสยาม ฟู้ ด ยังมี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ า งสรรกิ จ กรรมต่ า ง ๆ เรื่ อ รั ก ษา
ความสัมรันธ์ อนั ดี กับลูกค้า และยังเป็ นการขยายโอกาสในการแลกเปลี่ ย นความรู ้ ที่
น่ าสนใจ เช่ น งาน Robbin island Wagyu dinner, งาน Chef table dinner และงาน Robo
wine dinner เป็ นต้น ทั้งยังเข้าร่ วมกิจกรรมมากมายกับทางสมาคมเชฟ เรื่อสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ เช่น งาน Village de chefs, งาน Escoffier chefs และร่ วมกับ
FHV ในการจัดแสดงผลิ ตภัณ ฑ์อาหารคุ ณ ภารสู ง ทุ กกิ จกรรมล้วนมี ส่วนสร้างความ
แตกต่างและสนับสนุนให้ วีนาสยาม ฟู้ ด ก้าวขึ้นเป็ นบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การด้านอาหารระดับ
แนวหน้าในประเทศเวียดนาม และได้รับความไว้วางใจจากผูป้ ระกอบการในฐานะคู่คิด
ธุรกิจที่จดั หาสิ นค้าและบริ การคุณภารมาให้โดยตลอด
2.4.2 ลักษณะลูกค้ าและกลุ่มลูกค้ าเป้ าหมาย
ด้วยฐานลูกค้าที่ มีอยู่เป็ นจานวนมากทัว่ ประเทศ บริ ษทั ฯ ประสบความสาเร็ จอย่างต่ อเนื่ องในการจัด
จาหน่ายสิ นค้าอุปโภคบริ โภคให้แก่ลูกค้าซึ่ งประกอบธุ รกิจในภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยมีกลุ่มลูกค้า
เป้ าหมายเป็ นผูป้ ระกอบการธุ รกิ จขนาดกลางถึ งขนาดเล็ก ได้แก่ กลุ่มร้านค้าปลี กรายย่อย กลุ่มลูกค้า
โฮเรก้า และกลุ่มธุ รกิ จบริ การ ซึ่ งลักษณะของลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย แบ่งตามประเภทธุ รกิจของ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ได้ดงั นี้
2.4.2.1 ธุรกิจศูนย์ จาหน่ ายสิ นค้ าแบบชาระเงินสดและบริการตนเอง
ก) ผู้ ค้ าปลีกรายย่ อย: ผูป้ ระกอบการค้าปลี กรายย่อยที่ จาหน่ ายสิ นค้าอุ ปโภคบริ โภค ซึ่ ง
กระจายอยู่ทั่วประเทศ ประกอบด้วย ร้านขายของชา ร้ านโชห่ วย ร้านมิ นิมาร์ ท ร้านขาย
เครื่ องเขียน เป็ นต้น
ข) โฮเรก้ า: ผูป้ ระกอบการธุ รกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง รวมถึงร้านอาหารขนาด
เล็ก ร้านขายอาหารริ มทาง รถเข็นขายอาหาร ส่ วนใหญ่เป็ นผูป้ ระกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็กที่จาหน่ายอาหารหลากหลายประเภท
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ค) ธุ ร กิจบริ ก าร: ครอบคลุ มถึ งหน่ ว ยงานภาครั ฐและธุ รกิ จในสาขาอาชี ร ต่ าง ๆ ได้แ ก่
บริ ษ ทั สานักงานบริ การต่ าง ๆ ส่ วนราชการต่ าง ๆ โรงเรี ยน ร้ านเสริ มสวย โรงริ มร์
ร้านซักรี ด และผูป้ ระกอบธุรกิจบริ การทัว่ ไป เป็ นต้น
การรัฒ นาลูกค้าจาเป็ นต้องเข้าใจความต้องการของลูกค้าผูป้ ระกอบการแต่ ละกลุ่มอย่าง
ลึกซึ้ ง โดยเฉราะกลุ่มผูค้ า้ ปลีกรายย่อยและกลุ่มโฮเรก้า โดยที มงานฝ่ ายรัฒนาลูกค้ายังคง
ออกไปเยี่ยมเยียน สอบถาม ทาความรู ้จกั กลุ่มผูป้ ระกอบการที่ มีศกั ยภารทั้งหลาย เรื่ อนา
ข้อคิดเห็นและคาแนะนาจากลูกค้ามาประมวลและวิเคราะห์ เรื่อรัฒนาองค์ประกอบต่าง ๆ
ของธุ รกิ จต่อไป นอกจากนี้ เนื่ องด้วยบริ ษทั ฯ เป็ นบริ ษทั ย่อยของซี รี ออลล์ ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
ในกลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณ ฑ์ จึ งถื อเป็ นโอกาสอันดี ที่จะผสานความร่ วมมื อกับกลุ่มเครื อ
เจริ ญโภคภัณฑ์ในฐานะผูน้ าธุ รกิ จทางด้านอาหารอย่างครบวงจร รร้อมทั้งมีความรู ้ความ
ชานาญ และมีความเข้าใจในธุ รกิจค้าปลีกเป็ นอย่างดี มาช่วยรัฒนาและเสริ มสร้างความเข้า
ใจความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น
บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายชัดเจนที่ จะเป็ นคู่คิดธุ รกิ จของลูกค้าผูป้ ระกอบการ บริ ษทั ฯ จึ งรัฒนา
รู ปแบบของศูนย์จาหน่ายสิ นค้าให้มีความหลากหลาย มีเอกลักษณ์เฉราะตัว และเหมาะสม
กับ ลูกค้าแต่ ละกลุ่ ม ซึ่ งสร้ างความได้เปรี ย บทางการแข่ งขัน ให้กับธุ รกิ จบริ ษ ทั ฯ ทั้งใน
ประเทศและในระดับภูมิภาคอาเซี ยน ดังต่อไปนี้
ศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแม็คโครแบบดั้งเดิม
ศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็คโคร เป็ นรู ปแบบสาขาหลักของบริ ษทั ฯ และมีร้ื นที่ การขายตั้งแต่
5,500 - 12,000 ตารางเมตร โดยได้ถู กออกแบบและรัฒ นาขึ้ น เรื่ อประกอบธุ ร กิ จ จัด หา
สิ นค้าไว้เรื่อตอบสนองธุ รกิจของผูป้ ระกอบการ โดยเฉราะกลุ่มผูป้ ระกอบการร้านโชห่ วย
และร้านค้าปลีกรายย่อย เรราะผูป้ ระกอบการมาศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็คโครเรี ยงที่ เดี ยว
จะได้รั บ ความสะดวกและสามารถเลื อ กซื้ อสิ นค้า อุ ป โภคบริ โภคทั้ง อาหารสดและ
อาหารแห้งที่ จัด เตรี ย มไว้อย่างหลากหลายครบถ้วน ที่ ส าคัญ คื อ มี ร าคาที่ เหมาะสมซึ่ ง
สามารถนาไปทากาไรต่อได้ ภายใต้แนวคิ ดสิ นค้าครบ บริ การดี ราคาถูก ทั้งนี้ มาตรการ
บริ ห ารจัด การต้น ทุ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ารมี ส่ วนส าคัญ ยิ่ งที่ ท าให้บ ริ ษ ัท ฯ ยังคงความเป็ น
ศูนย์จาหน่ายสิ นค้าที่มอบความคุม้ ค่าของสิ นค้าและบริ การให้แก่ลูกค้าผูป้ ระกอบการได้อยู่
เสมอ
แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส
แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส เป็ นรู ปแบบสาขาที่ ถูกรัฒนาขึ้ นมาเรื่ อประกอบธุ รกิ จจัดหาสิ นค้า
แบบครบวงจรแก่ผปู ้ ระกอบการกลุ่มโฮเรก้าโดยเฉราะ เช่ น อาหารสด และอาหารแช่ แข็ง
อาหารแห้ง เครื่ อ งครั ว อุ ป กรณ์ ในการเตรี ย มอาหาร และของใช้ที่ จาเป็ นส าหรั บ ธุ รกิ จ
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 32

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2558

ร้านอาหารและโรงแรม เป็ นต้น ทั้งนี้ แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส มี ร้ื นที่ ขายเฉลี่ย 1,000-5,000
ตารางเมตร ซึ่ งมี ข นาดที่ เล็กจึ ง ทาให้เกิ ด ความคล่ องตัวในการขยายสาขา และยังทาให้
บริ ษทั ฯ สามารถเข้าถึงรื้นที่ที่ใกล้กบั กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายมากขึ้น
อีโค รลัส
อี โ ค รลัส มี ร้ื น ที่ การขายประมาณ 7,000 ตารางเมตร โดยมี จุด ประสงค์ร ัฒ นาขึ้ น เรื่ อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าผูป้ ระกอบการได้ท้ งั กลุ่มโฮเรก้า และผูค้ า้ ปลีกรายย่อย
กล่ าวคื อ รู ป แบบสาขา อี โ ค รลัส ได้จดั สรรรื้ น ที่ ส าหรั บ สิ น ค้าประเภทอาหารสดเรื่ อ
ให้บริ การแก่ผปู ้ ระกอบการกลุ่มโฮเรก้าเริ่มขึ้ น ในทาเลรื้นที่ที่มีธุรกิ จโรงแรม ร้านอาหาร
และจัดเลี้ยงจานวนมาก และมีศกั ยภารในการเติบโต เช่ น สาขารัทยา ภูเก็ต และเชี ยงใหม่
(หางดง) ซึ่ งได้รับการตอบรับเป็ นอย่างดี จากกลุ่มโฮเรก้า ส่ งผลให้ธุรกิ จบริ ษทั ฯ มีความ
แตกต่างและได้เปรี ยบในเชิงการแข่งขัน
แม็คโคร ฟู้ ดช้อป
แม็คโคร ฟูดช้อป ศูนย์จาหน่ายสิ นค้าอาหารสด อาหารแช่แข็งขนาดเล็กแต่ครบวงจร โดยมี
แม็คโคร ฟูดช้อป สาขาทาวน์ อิน ทาวน์ กรุ งเทรมหานคร ที่ มีร้ื นที่ การขายประมาณ 800
ตารางเมตร เป็ นสาขาต้น แบบในการทดลองเปิ ดให้บริ การ เรื่ อให้ลูกค้าผูป้ ระกอบการ
โฮเรก้าในรื้นที่ดงั กล่าวสามารถซื้ อสิ นค้าได้สะดวกขึ้นโดยไม่ตอ้ งเดินทางไกล
ร้านสยามโฟรเซ่น
ร้ านสยามโฟรเซ่ น ถูกรัฒ นาขึ้ นเรื่ อจาหน่ ายผลิ ตภัณ ฑ์อาหารแช่ แข็งและอาหารแห้งที่
เกี่ ยวเนื่ องกับการประกอบธุ รกิ จบริ การด้านอาหารให้แก่กลุ่มโฮเรก้าเป็ นหลัก มีร้ืนที่ การ
ขายเฉลี่ย 80 - 260 ตารางเมตร
2.4.2.2 ธุ รกิจนาเข้ า ส่ งออก และจาหน่ ายสิ นค้ าแช่ แข็งและแช่ เย็น พร้ อมบริ การด้ านจัดเก็บและ
จัดส่ ง
กลุ่มลูกค้าหลักของสยามฟูด เซอร์ วิส ได้แก่ กลุ่มโฮเรก้า ธุ รกิจค้าปลีก ซึ่ งรวมถึงภัตตาคาร
ขนาดใหญ่ท้ งั ประเภทผูป้ ระกอบการอิสระและภัตตาคารนานาชาติ ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจการ
ให้บริ การด้านอาหารแก่ลูกค้าคู่สัญญา รวมถึงกลุ่มบริ การอาหารจานด่วน (Quick Service
Restaurant : QSR) สยามฟูด เซอร์วิส สามารถรักษาฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่
เริ่ ม ขึ้ น เนื่ อ งจากประสบการณ์ ที่ ย าวนานและมี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจอย่างลึ กซึ้ งในธุ รกิ จ
บริ การด้านอาหารและธุ รกิ จของลูกค้ากลุ่มโฮเรก้า รวมทั้งการนาเสนอสิ นค้าและบริ การที่
ตรงต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ทั้งนี้ สยามฟูด เซอร์วิส มีคลังสิ นค้าอยู่ 4 แห่ ง
ในทาเลที่สาคัญจึงสามารถจัดส่ งสิ นค้าคุณภารดีแก่ลกู ค้าทัว่ ประเทศ
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นอกจากนี้ สยามฟูด เซอร์วิส ยังคงมุ่งรัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่ อง โดยดาเนิ นการฝึ กอบรม
แก่รนักงานให้มีความรู ้ ความเข้าใจในธุ รกิ จบริ การด้านอาหาร และธุ รกิ จของลูกค้ากลุ่ม
โฮเรก้า เรื่อนาเสนอสิ นค้าและบริ การที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด โดยมีการ
จัดการอบรมความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากหัวหน้าร่อครัว (Chef) และการรัฒนาทักษะใน
การขาย เป็ นต้น ทั้งยังมีส่วนร่ วมในงานแสดงสิ นค้าสาคัญ งาน “มหกรรมครบเครื่ องเรื่ อง
อาหารและอุปกรณ์ ” ที่ จดั โดยบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ เรื่อให้สยามฟูด เซอร์ วิส มีผลประกอบการที่
เติบโตอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
วีนาสยาม ฟู้ ด ให้ความสาคัญกับการขยายตลาด และมุ่งเน้นการนาเสนอความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์อาหารคุณภารสู ง ให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายในประเทศเวียดนาม ส่ งผลให้
วีนาสยาม ฟู้ ด มีผลประกอบการเป็ นไปตามเป้ าหมาย และเพื่ อปรับปรุ งภาพลักษณ์ ความ
เป็ นมืออาชี พในการประกอบธุ รกิจให้บริ การด้านอาหาร และรองรับการขยายตัวของธุ รกิ จ
ในอนาคต
2.4.3 ลูกค้ ารายใหญ่
ลูกค้ารายใหญ่ ที่มียอดซื้ อสิ นค้าและบริ การเกิ นกว่าร้ อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบการเงิ นรวม
สาหรับปี 2558
- ไม่มี 2.4.4 การจาหน่ ายและช่ องทางการจาหน่ าย
2.4.4.1 ธุรกิจศูนย์ จาหน่ ายสิ นค้ าแบบชาระเงินสดและบริการตนเอง
การจัดจาหน่ ายสิ นค้าของบริ ษทั ฯ เป็ นแบบชาระด้วยเงินสดและบริ การตนเอง โดยมุ่งเน้น
การจาหน่ ายสิ นค้าหลากหลายในปริ มาณมาก และราคาที่ เหมาะสม โดยมี การบริ หารต้นทุ น
การด าเนิ นงานให้ต่ าที่ สุ ด เรื่ อให้กลุ่ มลูกค้าหลักอันได้แก่ กลุ่ มผูค้ ้าปลี กรายย่อยและกลุ่ ม
โฮเรก้าสามารถนาไปทากาไรต่อและแข่งขันได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้อานวยความสะดวก
ให้แ ก่ ลูกค้า เช่ น การให้บริ การแนะนาเกี่ ยวกับสิ นค้า และรายละเอี ยดอื่ น ๆ ทั้งนี้ ลูกค้า
สามารถขอคืนหรื อแลกเปลี่ยนสิ นค้า หากรบว่าสิ นค้านั้นชารุ ด หรื อเสี ยหายอันเกิ ด จาก
ความบกรร่ องของบริ ษทั ฯ หรื อผูผ้ ลิต โดยลูกค้าจะต้องนาใบเสร็ จรับเงินรร้อมทั้งสิ นค้าที่
ประสงค์จะขอคืนหรื อเปลี่ยนมารบเจ้าหน้าที่แผนกรับคื นหรื อแลกเปลี่ยนสิ นค้าภายใน 7
วัน นับจากวันที่ทาการซื้ อ ยกเว้นสิ นค้าอาหารสดและแช่แข็งจะต้องกระทาภายในวันที่ซ้ื อไป
เท่านั้น ทั้งนี้ สิ นค้าที่จะขอคื นหรื อเปลี่ยนต้องอยู่ในสภารเรี ยบร้อยทั้งตัวสิ นค้าและหี บห่ อ
นอกจากนี้ บริ ษ ัทฯ ยังได้มี การประกันราคาสิ นค้า (Price Guarantee) ภายใต้เงื่ อ นไขของ
บริ ษทั ฯ เรื่อเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ลกู ค้าในการซื้ อสิ นค้าของบริ ษทั ฯ
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ปั จจุบัน บริ ษทั ฯ มี ช่องทางการจาหน่ ายสิ นค้าในรู ปแบบชาระเงิ นสดและบริ การตนเอง
ทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ (1) ศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแม็คโคร จานวน 70 สาขา (2) แม็คโคร ฟูด
เซอร์ วิส จานวน 12 สาขา (3) อีโค รลัส จานวน 8 สาขา และ (4) แม็คโคร ฟูดช้อป 1 สาขา
(4) ร้านสยามโฟรเซ่ น จานวน 7 สาขา โดยสาขาแต่ละรู ปแบบมีลกั ษณะของผลิตภัณฑ์และ
ทาเลที่ ต้ งั ที่ เหมาะกับลูกค้าแต่ละประเภทแตกต่างกันออกไป (โปรดริ จารณารายละเอียด
เริ่มเติมในส่ วนที่ 2 ข้อ 2.4.2 – ลักษณะลูกค้าและกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย)
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังเปิ ดช่องทางการขายออนไลน์ผ่าน Makroclick.com นับเป็ นช่ องทาง
ออนไลน์ใหม่ของแม็คโครที่เข้ามาตอบโจทย์การสร้างธุ รกิจของผูป้ ระกอบการโชห่ วยและ
ผูป้ ระกอบการโฮเรก้าที่เป็ นกลุ่มคนรุ่ นใหม่ โดยจัดหากลุ่มสิ นค้าที่มีความหลากหลายและ
แตกต่ างจากสิ นค้าที่ วางจาหน่ ายในสาขาของแม็คโคร มานาเสนอเป็ นทางเลือกหนึ่ งบน
ร้านค้าออนไลน์ โดยในปี 2558 Makroclick.com มี ยอดสั่งซื้ อสิ นค้าออนไลน์เริ่ มขึ้ นถึ ง 4
เท่ า ตัว ของปี ที่ ผ่ านมา สะท้อ นถึ งความมั่น ใจของลู ก ค้าที่ มี ต่ อ ช่ อ งทางการซื้ อ ขายทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ของบริ ษทั ฯ โดยลูกค้าเชื่อมัน่ ว่าจะยังคงได้รับสิ่ งที่ดีที่สุด และคุม้ ค่าที่สุดจาก
แม็คโคร อีกทั้งสาขาของแม็คโครที่ กระจายตัวอยู่ทวั่ ประเทศ นับเป็ นข้อได้เปรี ยบที่ สร้าง
ความเชื่ อมัน่ ให้กบั ลูกค้าว่าจะเป็ นช่ องทางที่ สะดวกในการติ ดต่ อ สอบถาม และแก้ไขใน
กรณี ที่เกิดปั ญหาจากการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ทั้งนี้ ตลาดราณิ ชย์อิเล็กทรอนิ กส์ในประเทศ
ไทยมี โอกาสเติ บโตอี กมาก จากจานวนคนไทยผูใ้ ช้งานบรอดแบนด์อินเทอร์ เน็ตกว่า 30
ล้านคน บริ ษ ัทฯ มี ศ ักยภารความรร้ อมด้านโลจิ ส ติ กส์ ประกอบกับ มี ฐานข้อมูลลูกค้า
สมาชิ ก ในเชิ ง ลึ ก ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การวางแผนรัฒ นาสิ น ค้า และบริ ก ารของ
Makroclick.com ต่ อ ไป เรื่ อสร้ า งความรึ ง รอใจแก่ กลุ่ ม ลูก ค้าสมาชิ ก เดิ ม และหวังเริ่ ม
จานวนลูกค้าสมาชิกใหม่ให้มากขึ้น
2.4.4.2 ธุ รกิจนาเข้ า ส่ งออก และจาหน่ ายสิ นค้ าแช่ แข็งและแช่ เย็น พร้ อมบริ การด้ านจัดเก็บและ
จัดส่ ง
สยามฟูด เซอร์ วิส มี ร นักงานขายดูแ ลลูกค้า แต่ ละราย แต่ ละกลุ่มโดยเฉราะ รวมทั้งมี
แผนกบริ การลูกค้าส่ วนกลางที่ สามารถให้บริ การกับลูกค้าได้โดยตรง ซึ่ งทาให้สามารถ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายและเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้ดี สยามฟูด เซอร์ วิส เริ่ ม
ช่องทางจาหน่ายสิ นค้าอาหารแห้งโดยอาศัยความร่ วมมือจากบริ ษทั ฯ ซึ่ งจะทาให้ส ยามฟูด
เซอร์ วิส มีสถานภารที่จะชิ งส่ วนแบ่งการเติ บโตในตลาดได้เป็ นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้
รัฒ นาธุ รกิ จใหม่ ได้แ ก่ ธุ ร กิ จร้ านอาหารและเครื่ องดื่ ม แบบสาขาและอาหารจานด่ ว น
(Quick Service Restaurant : QSR) ซึ่ งเป็ นการขยายฐานลูกค้าและการรัฒนาธุรกิจ
สยามฟูด เซอร์ ว ิส มี ค ลัง สิ น ค้า ห้อ งเย็น และรถจัด ส่ ง สิ น ค้า ที ่ ต ิ ด เครื ่ อ งควบคุ ม
อุณ หภูมิทาความเย็น จึ งทาให้มีความรร้ อมในการให้บริ การและเป็ นผูน้ าตลาดในด้า น
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 35
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ผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหารที่ มี คุ ณ ภารสู ง ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้อ งการของกลุ่ม
ลูก ค้า ผู ป้ ระกอบการมื อ อาชี ร ด้า นอาหาร 4 ทาเลหลัก ซึ่ ง เป็ นแหล่ง ท่ อ งเที่ ย วสาคัญ
ได้แก่ กรุ งเทรมหานคร เกาะสมุย รัทยา และภูเก็ต ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาร
วีนาสยาม ฟู้ ด มีวตั ถุประสงค์ เรื่อขยายธุ รกิ จให้บริ การด้านอาหาร และเตรี ยมความรร้อม
ของบริ ษทั ฯ สาหรับโอกาสทางธุ รกิ จที่ อาจจะมี ข้ ึ นภายหลังการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ย น (ASEAN Economic Community : AEC) ตลอดจนสร้ างโอกาสทางธุ รกิ จให้กับ
บริ ษทั ฯ โดยอาศัยการเติบโตของธุรกิจให้บริ การด้านอาหารของประเทศเวียดนามซึ่ งมีอตั รา
ที่สูงในปัจจุบนั
ในปี 2557 และปี 2558 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีการส่ งสิ นค้าออกไปจาหน่ายต่างประเทศ
ประมาณ 149 ล้านบาท และ 147 ล้านบาท ตามลาดับ
2.4.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
เศรษฐกิจไทยในปี 2558 ปรับตัวดีข้ ีนเมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยมีอตั ราเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมอยู่
ที่ร้อยละ 2.8 ซึ่ งมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการท่องเที่ยวที่ยงั เติ บโตในเกณฑ์ดี จากสถานการณ์ทาง
การเมื อ งในประเทศที่ ส งบลง และผลบวกจากการยกเลิ ก กฎอัย การศึ ก และมาตร การกระตุ ้น
เศรษฐกิจเริ่มเติ มของภาครัฐอย่างต่อเนื่ องของรัฐบาล ถึงแม้ว่ามูลค่าการส่ งออกสิ นค้าและการผลิต
ของอุ ต สาหกรรมเรื่ อ การส่ ง ออกหดตัว ลง ตามก าลัง ซื้ อที่ ล ดลงทั้ง ในตลาดในประเทศและ
ต่างประเทศจากภาวะเศรษฐกิ จโลกชะลอตัว ขณะที่ ภาคการเกษตรปรับตัวลดลง ตามราคาสิ นค้า
เกษตรที่ ลดลงอย่างต่อเนื่ องจากปี ก่อน และการลดลงของผลผลิตรื ชเกษตรสาคัญ เช่ น ข้าวเปลือก
ยางรารา และปาล์มน้ ามัน ซึ่ งได้รับผลกระทบจากปั ญหาภัยแล้งที่ เกิ ดขึ้ นตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557
ต่อเนื่ องมาถึงช่ วงกลางปี 2558 ประกอบกับภาวะฝนทิ้งช่ วงในหลายรื้นที่ ของประเทศ ส่ งผลการ
บริ โภคภาคเอกชนยังมีขอ้ จากัดจากหนี้ครัวเรื อนที่ยงั อยูใ่ นระดับสูง
จากปั จจัยต่ าง ๆ ที่ ได้กล่าวมาในข้างต้น มี ผ ลกระทบต่ อภาวะอุ ตสาหกรรมค้าปลี กค้าส่ งอย่างมี
นัยสาคัญ เนื่ องจาก มีความแปรผันและเป็ นไปในทิศทางเดี ยวกันตามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิ จ
ของประเทศ เรราะขึ้นอยู่กบั อัตราการบริ โภคของประชาชนในประเทศเป็ นหลัก โดยสถานการณ์คา้
ปลี กในปี 2558 มีการเติ บโตที่ ต่ าและน้อยกว่าค่าเฉลี่ ยรอบ 10 ปี โดยกาลังซื้ อผูบ้ ริ โภคระดับปาน
กลาง ระดับต่ า และเกษตรกรนั้นยังคงอ่อนแอ ในขณะที่ การแข่ งขันระหว่างผูป้ ระกอบการยังคง
เริ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ไม่เรียงแต่ในกรุ งเทรมหานคร แต่รวมถึงตามอาเภอใหญ่ ๆ ในต่างจังหวัดด้วย
โดยผูป้ ระกอบการค้าปลีกยังคงขยายการลงทุนต่อเนื่องด้วยการเปิ ดสาขาใหม่ในหลายรื้นที่ และการ
ปรับปรุ งร้านสาขาเดิม การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบสิ นค้าภายในร้านวมทั้งการขยายธุรกิจไปตลาดใหม่
ด้า นรฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โภครบว่ า มี ค วามระมัด ระวัง ในการจับ จ่ า ยมากขึ้ น ดัง นั้ น เรื่ อ ให้
ผูป้ ระกอบการค้าปลีกค้าส่ งสามารถดารงอยูไ่ ด้ตามสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป จึงจาเป็ นที่จะต้องมี
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การเปลี่ ยนแปลงแนวทางการดาเนิ นธุ รกิ จ ซึ่ งเป็ นการปรับตัวเรื่ อความอยู่รอด อาทิ การนาเสนอ
สิ นค้า และบริ การให้เหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่ เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย การสร้างสรรค์
กิ จกรรมส่ งเสริ มการขาย เรื่ อหวังกระตุ น้ กาลังซื้ อของผูบ้ ริ โภค การปรั บปรุ งรู ปแบบการจัดเรี ยง
สิ นค้าภายในร้ าน เรื่ อให้ส ะดวกต่ อการเลื อกซื้ อของผูบ้ ริ โภค ตลอดจนการบริ ห ารและควบคุ ม
ต้นทุ น ให้ต่ าลงอย่างมี ประสิ ท ธิ ภ าร ซึ่ งต้องค านึ งถึ งการจัด การสิ น ค้าคงคลังให้มีประสิ ทธิ ภ าร
นอกจากนี้ ผูป้ ระกอบการค้าปลีกค้าส่ งยังมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การแข่งขันเป็ นในลักษณะของ
การแข่ งขันข้ามสายธุ รกิ จ เน้น One-Stop Shopping และ Niche Market ซึ่ งเป็ นตลาดที่ มีศกั ยภาร
เติบโตสู ง และกลุ่มโฮเรก้าที่เติบโตตามการท่องเที่ยวและการจัดประชุม/จัดกิจกรรมต่าง ๆ ส่ งผลให้
ผูป้ ระกอบการค้าปลีกรายใหญ่เริ่ มเห็นช่องว่างทางธุรกิจที่จะตอบโจทย์ลกู ค้ากลุ่มนี้ได้
อย่างไรก็ดี การเติ บโตของอุตสาหกรรมท่ องเที่ ยวในประเทศไทยเป็ นอีกหนึ่ งในปั จจัยหลักที่ ช่วย
ผลัก ดัน ให้ อุ ต สาหกรรมค้า ปลี ก ค้า ส่ ง ในประเทศมี โ อกาสขยายตัว เริ่ ม ขึ้ น โดยเห็ น ได้จ าก
ความสัมรันธ์ในเชิงบวกระหว่างการเติบโตของดัชนีคา้ ปลีกและการเติบโตของจานวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ ทั้งนี้ ในช่ วงระหว่างปี 2546 ถึง 2558 จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทยขยายตัว
เฉลี่ยประมาณร้อยละ 9.2 ต่อปี และ องค์การการท่องเที่ ยวโลกแห่ งสหประชาชาติ (UNWTO) ได้
คาดการณ์ จานวนนักท่ อ งเที่ ยวทัว่ โลกในปี 2563 มี จานวนเท่ ากับ 1,600 ล้านคน และมี อตั ราการ
เติบโตโดยเฉลี่ยของตลาดนักท่องเที่ยวโดยรวมสาหรับประเทศในเอเชี ยแปซิ ฟิกเท่ากับประมาณร้อย
ละ 5.7 ต่อปี และมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง โดยมีนกั ท่องเที่ยวจากประเทศจีนยังคงเป็ นปั จจัย
สนับสนุนการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่สาคัญ
จานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทยระหว่างปี 2546 – 2558

ที่มา: เว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2558)

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 37

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2558

การเติบโตของดัชนีคา้ ปลีกและจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ที่มา: การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื อนของสานักงานสถิติแห่ งชาติ

อุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ งในประเทศไทยมี 2 รู ปแบบ ได้แก่ ร้านค้าดั้งเดิมหรื อโชห่ วย (Traditional
Trade) และร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ร้ านค้าดั้งเดิ มเป็ นร้านค้าปลี กขนาดเล็กที่ ดาเนิ นการ
โดยผู ้ ค ้ า รายย่ อ ย ส่ วนร้ า นค้ า สมั ย ใหม่ ป ระกอบด้ ว ยไฮเปอร์ ม าร์ เ ก็ ต ซุ ปเปอร์ ม าร์ เ ก็ ต
ห้างสรรรสิ นค้า ร้านค้าสะดวกซื้ อ ศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแบบชาระเงินสดและบริ การตนเอง และร้าน
ขายสิ นค้าเฉราะอย่าง ในช่ วงเวลา 20 ปี ที่ ผ่านมา ร้านค้าปลีกในประเทศไทยได้มีการปรับเปลี่ ยน
รู ปแบบจากร้านค้าดั้งเดิมเป็ นร้านค้าปลีกสมัยใหม่เนื่ องจากวิถีชีวิตที่ เปลี่ยนแปลง รายได้ที่เริ่มขึ้ น
และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรศาสตร์ส่งผลให้ความต้องการของผูบ้ ริ โภคมีความ
ซับซ้อนมากขึ้น
โครงสร้างผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ ง
1. ผูค้ า้ ปลีกรู ปแบบร้านค้าดั้งเดิม (Traditional Trade)
- ผูค้ า้ ปลีกรายย่อยที่ ประกอบการร้านค้าขนาดเล็กซึ่ งดาเนิ นการโดยไม่มีเครื อข่าย
หรื อรู ปแบบการ - บริ หารจัดการร้านค้าที่ชดั เจน
- รู ปแบบและความหลากหลายของสิ นค้าที่จาหน่ายจะบ่งบอกถึงวัฒนธรรมของคน
ท้องถิ่นและเป็ นสิ นค้าที่จาเป็ นรื้นฐานต่อการดารงชีวิตประจาวัน
2. ผูค้ า้ ปลีกรู ปแบบร้านค้าสมัยใหม่ (Modern Trade)
- ผูค้ ้า ปลี ก รายใหญ่ ที่ ป ระกอบการร้ านค้าซึ่ งมี การบริ ห ารจัด การที่ ดี แ ละมี ก าร
ตัดสิ นใจทางธุรกิจที่ชดั เจน
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- รู ปแบบร้านค้าสมัยใหม่มีความหลากหลาย และมีการวางตาแหน่ งทางการตลาด
เรื่อจับกลุ่มลูกค้าที่มีการดาเนินชีวิตหรื อประกอบธุรกิจที่แตกต่างกัน โดยสามารถ
แบ่งได้ออกเป็ น 6 กลุ่มผูค้ า้ ปลีกตามรู ปแบบร้านค้า ดังนี้
ผู้ค้าปลีกรายทีส่ าคัญ
(จานวนสาขา ณ สิ้นปี 2558)
- กลุ่มผูค้ า้ ปลีกที่ ประกอบการร้านค้าปลีกขนาด
1) ร้ านค้ าปลีก
ใหญ่ โดยมี ก ลุ่ม ลูก ค้าเป้ าหมายเป็ นลูก ค้าที่ มี
ขนาดใหญ่
(Hypermarket) รายได้ต่าถึงปานกลาง
- จาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและครอบคลุม
โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าที่ให้ความสาคัญกับความ
คุม้ ค่า

เทสโก้ โลตัส
บิ๊กซี

166 สาขา
125 สาขา

- กลุ่มผูค้ า้ ปลีกที่ ประกอบการร้านค้าปลีกขนาด
ใหญ่ โดยครอบคลุ ม กลุ่ ม ลู ก ค้าเป้ าหมายทุ ก
กลุ่ม ขึ้ นอยู่กบั การวางตาแหน่ งทางการตลาด
ของผูค้ า้ แต่ละราย
- จ าหน่ ายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ค วามห ลากห ลาย
มีคุณภารสูงในราคาปานกลางถึงสูง

โรบินสัน
เซ็นทรัล
เดอะมอลล์

42 สาขา
29 สาขา
10 สาขา1

2) ห้ างสรรพสินค้ า
(Department
Store)

3) ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต - กลุ่มผูค้ า้ ปลีกที่ ประกอบการร้านค้าปลีกขนาด เทสโก้ โลตัส
กลาง มีผลิตภัณฑ์หลากหลายมากกว่าร้านขาย ท๊อปส์ ซุปเปอร์
(Supermarket)
ของชาแต่นอ้ ยกว่าร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
วิลล่ามาร์เก็ต
- เน้น การจาหน่ ายผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหารสด อาหาร
บิ๊กซี
รร้ อมทาน สิ น ค้ารื้ น ฐาน และสิ น ค้าอุ ป โภค
ฟู้ ดแลนด์
บริ โภคอื่น ๆ
แม็กซ์แวลู

187 สาขา
114 สาขา
31 สาขา
55 สาขา
18 สาขา
38 สาขา

4) ร้ านสะดวกซื้อ
(Convenience
Store)

- กลุ่ม ผูค้ า้ ปลี ก ที่ ป ระกอบการร้ านค้าปลี กเป็ น เซเว่นอีเลฟเว่น
ลัก ษณะร้ า นค้า เดี่ ย วขนาดเล็ ก ที่ ต้ ัง อยู่ก ลาง เทสโก้ โลตัส
ชุมชนที่มีความหนาแน่ นของประชากรสู งเน้น แฟมิลี่มาร์ท
การจ าหน่ ายอาหารแปรรู ป /รร้ อ มทาน และ
มินิ บิ๊กซี
สิ นค้ารื้นฐานในชีวติ ประจาวัน
แม๊กซ์แวลู
108 ช้อป
ท็อปส์ เดลี่

8,832 สาขา
1,429 สาขา
1,235 สาขา
391 สาขา
47 สาขา
230 สาขา
39 สาขา

5) ศู นย์ จาหน่ าย
สินค้ าแบบชาระ
เงินสดและ
บริการตนเอง

- ผูค้ า้ ปลีกที่ประกอบการร้านค้าปลีกขนาดใหญ่
โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นร้านค้าขนาดเล็ก
และครัวเรื อน หรื อผูป้ ระกอบการต่าง ๆ ซึ่ งซื้ อ
สิ นค้าเป็ นจานวนมาก

แม็คโคร
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ผู้ค้าปลีกรายทีส่ าคัญ
(จานวนสาขา ณ สิ้นปี 2558)
(Cash & Carry) - จาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและครอบคลุม
ในจานวนมาก
- กลุ่มผูค้ า้ ปลีกที่ ประกอบการร้านค้าปลีกขนาด ซุปเปอร์สปอร์ต
6) ร้ านค้ าปลีก
ใหญ่ และเป็ นผูน้ าในการจาหน่ายสิ นค้าในสาย
โฮมโปร
ขนาดใหญ่ ทขี่ าย
ผลิ ต ภัณ ฑ์ เฉราะเจาะจง เน้ น การขายสิ น ค้า ราวเวอร์บาย
สินค้ าเฉพาะ
อย่ าง (Category เฉราะสายผลิตภัณฑ์ในแนวลึก
Killer)

72 สาขา
76 สาขา
101 สาขา

หมายเหตุ: 1. รวมห้างสรรรสิ นค้าสยามรารากอน ดิเอ็มโรเรี ยม และดิเอ็มควอเทียร์ (นับเป็ น 3 สาขา)
2. รวมร้านสยามโฟรเซ่น จานวน 7 สาขา
อ้างอิง:

2.5

1) เว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2) เว็บไซต์กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
3) เว็บไซต์ธนาคารแห่ งประเทศไทย
4) เว็บไซต์ United Nations World Tourism Organization (UNWTO)
5) ข้อมูลจากเว็บไซด์ของแต่ละผูค้ า้ ปลีกหรื อข้อมูลบริ ษทั ที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะในรู ปแบบอื่น ๆ
6) การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรื อนของสานักงานสถิติแห่ งชาติ

การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ฝ่ ายจัด ซื้ อ ของบริ ษ ัท ฯ จะแบ่ งกลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ ต ามประเภทของสิ น ค้า โดยแต่ ล ะกลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ะมี
ผูร้ ับผิดชอบในการเลื อกหาและสั่งซื้ อสิ นค้าแต่ ละประเภท ซึ่ งส่ วนใหญ่ จะเป็ นสิ นค้าที่ ผลิ ตในประเทศ
โดยจะสั่งซื้ อสิ นค้าจากผูผ้ ลิตและหรื อผูจ้ าหน่ายโดยตรง ทั้งนี้จะมีการทาสัญญาการค้ากับผูผ้ ลิตและ/หรื อผู ้
จาหน่ายเป็ นราย ๆ ไป ซึ่ งจะมีลกั ษณะเป็ นสัญญาและเงื่อนไขทางการค้าที่ตกลงกัน โดยส่ วนใหญ่หรื อเกือบ
ทั้งหมดของสัญญาการค้าจะมีอายุกาหนด 1 ปี และเมื่อครบกาหนดแล้วสัญญาจะถูกต่อออกไปอีกคราวละ
1 ปี จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่มีผผู ้ ลิตหรื อผูจ้ ดั จาหน่ายรายใดที่มียอดซื้ อเป็ นสัดส่ วนเกินกว่าร้อยละ 10 ของยอดซื้ อรวม
ตามงบการเงินรวม สาหรับปี 2557 และปี 2558
นอกเหนือจากความรึงรอใจในคุณภารและความครบครันของสิ นค้า ผูป้ ระกอบการธุรกิจยังให้ความสาคัญ
ถึ งความปลอดภัย ของอาหาร ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ ผูบ้ ริ โ ภคยุค ใหม่ ให้ค วามใส่ ใจบริ โ ภคเรื่ อ การมี สุ ข ภารที่ ดี
แม็คโครถือเป็ นผูน้ าด้านอาหารปลอดภัยจึ งเข้มงวดกับเรื่ องดังกล่าว และมุ่งมัน่ รัฒนาระบบการประกัน
คุณภารอาหารปลอดภัยอย่างต่อเนื่ อง รร้อมจัดหาสิ นค้าที่มีคุณภารและความปลอดภัยมานาเสนอแก่ลูกค้า
ผูป้ ระกอบการ ซึ่ งสอดรับกับยุทธศาสตร์อาหารปลอดภัยของภาครัฐ
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บริ ษทั ฯ มุ่งรักษามาตรฐานความปลอดภัยของอาหารตั้งแต่ตน้ น้ าสู่ ระดับสากล เช่น Q Mark, Food Safety,
HACCP, GMP Codex, Halal, Global GAP และ E-Privilege โดยลูกค้าผูป้ ระกอบการสามารถตรวจสอบ
ที่มาของสิ นค้าย้อนกลับได้ (Traceability) ขณะเดียวกันยังรยายามขยายมาตรฐานการรับรองให้ครอบคลุม
กลุ่มสิ นค้ามากขึ้ น เช่ น กลุ่มผักและผลไม้คุณ ภารเยี่ยมในโครงการ Quality Pro ที่ ผ่านมาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยของแม็คโคร ได้แก่ มะรร้าวน้ าหอม เมล่อนเนื้ อสี ส้ม มะม่วงน้ าดอกไม้ ส้มสายน้ าผึ้ง แตงโมเนื้ อ
เหลือง เป็ นต้น
แม็คโครยังให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการจัดทาฉลากหวาน มัน เค็ม (Guideline Daily Amount
- GDA) ที่แสดงค่ารลังงาน ปริ มาณน้ าตาล ไขมัน และโซเดียม ซึ่ งช่วยให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเลือกรับประทาน
ผลิ ต ภัณ ฑ์อ าหารให้เหมาะสมกับความต้องการได้ นอกจากนี้ ยังเข้าร่ วมโครงการ “ร้ านอาหารวัตถุดิ บ
ปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)” อย่างต่อเนื่ อง ในฐานะผูจ้ ดั หาผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร
ที่ได้รับการรับรองว่าปลอดภัยตามระบบการผลิต GAP ภายใต้สญ
ั ลักษณ์ Q เรื่อสนับสนุนให้ผปู ้ ระกอบการ
ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงรยาบาล ฯลฯ เลือกใช้วตั ถุดิบที่สด สะอาด ได้มาตรฐานความปลอดภัยมาสร้าง
เป็ นจุดขายของธุ รกิ จและสร้างความเชื่ อมัน่ แก่ผูบ้ ริ โภคที่ มีแนวโน้มรับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้ น
ส่ งผลให้ในปี 2558 แม็คโครได้รับการรับรองให้เป็ นสถานที่ จาหน่ ายสิ นค้าเกษตรในด้านความปลอดภัย
ตามโครงการตราสัญลักษณ์ Q-Mark จากสานักมาตรฐานและรับรองสิ นค้าเกษตรแห่งชาติ
ที่ ผ่านมา แม็คโครให้ความสาคัญต่ อการดาเนิ นธุ รกิ จตามข้อบังคับทางกฎหมายอย่างเคร่ งครั ด คานึ งถึ ง
อาหารปลอดภัย และสิ ทธิ ข องผูบ้ ริ โภคเป็ นส าคัญ โดยศู นย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็ค โครทุ กสาขาผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน GMP ของสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นยกระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัยด้านอาหาร แม้จะยังมิ ได้ออกเป็ นข้อกฎหมายบังคับก็ตาม เช่น การรัฒนาสิ นค้ากลุ่มเนื้ อสัตว์
จนได้รับการรับรองมาตรฐาน Halal ที่ศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแม็คโคร การรัฒนาส่ วนปฏิบตั ิการคัดและบรรจุ
เนื้ อสัตว์ซ่ ึ งผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP และได้ใบรับรองสถานที่จาหน่ายเนื้ อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด)
จากกรมปศุสตั ว์ ตอกย้าความเป็ นผูน้ าด้านอาหารปลอดภัย ใส่ ใจในคุณภารที่ผปู ้ ระกอบการธุรกิจไว้วางใจ
สาหรับสยามฟูด เซอร์ วิส และวีนาสยาม ฟู้ ด จะแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ตามประเภทของสิ นค้าโดยแต่ละกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์จะมีผรู ้ ับผิดชอบในการเลือกหาและสั่งซื้ อสิ นค้าแต่ละประเภทซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นสิ นค้าที่นาเข้า
จากต่างประเทศ โดยจะสั่งซื้ อสิ นค้าจากผูผ้ ลิตและ/หรื อผูจ้ าหน่ายโดยตรง ซึ่ งมีขอ้ ตกลงทางการค้าที่เป็ นไป
ตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ
สาหรับปี 2557 และปี 2558 บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย มีสัดส่ วนการสั่งซื้ อสิ นค้าต่างประเทศรวมกัน คิดเป็ น
ร้อยละ 3.5 และร้อยละ 3.9 ของยอดสัง่ ซื้ อสิ นค้าทั้งหมด ตามลาดับ
2.6

การผลิต
ภายใต้นโยบายการดาเนิ นธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษทั ฯ ปั จจุบนั ยังไม่มีวตั ถุประสงค์ที่จะทาการผลิ ตสิ นค้าเรื่ อ
จาหน่ายแต่อย่างใดแม้จะมีเครื่ องหมายการค้าของตัวเอง บริ ษทั ฯ ก็จะว่าจ้างผูผ้ ลิตที่มีคุณภารเป็ นผูผ้ ลิตให้
ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 41
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งานที่ยงั ไม่ ส่งมอบ
-ไม่มี-

2.8

โครงการในอนาคต
บริ ษทั ฯ วางแผนกลยุทธ์การลงทุ น โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเรื่ อสร้างความเจริ ญเติ บโตอย่างยัง่ ยืน มุ่งมัน่
ปฏิ บตั ิ ตามคามัน่ ที่ ได้มอบไว้แก่ผถู ้ ือหุ ้น คื อ การขับเคลื่อนธุ รกิ จในประเทศให้เติ บโตอย่างรวดเร็ ว มัน่ คง
และยัง่ ยืน รวมทั้งแสวงหาโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ ตามวิสัยทัศน์ที่ “มุ่งเป็ นที่ หนึ่ งในอาเซี ยนเรื่ อง
การจัดหาสิ นค้าเรื่ อธุ รกิ จอาหารแบบครบวงจรสาหรั บผูป้ ระกอบการมื ออาชี ร” ควบคู่ไปกับ การสร้ าง
แบรนด์ “แม็คโคร คู่คิดธุ รกิ จคุณ” ลงในใจผูป้ ระกอบการมืออาชี ร เรื่อให้บริ ษทั ฯ บรรลุเป้ าหมายในการ
เติ บโตและขยายธุ รกิจภายใต้การแข่งขันที่เริ่มสู งขึ้ น และสภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน บริ ษทั ฯ ยังคง
ดาเนิ นธุรกิจโดยเน้นกลยุทธ์มุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง (Customer Centric) โดยมุ่งรัฒนา
รู ปแบบทางธุรกิจที่สามารถตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย ซึ่ งประกอบด้วยกลุ่ม
ผูค้ า้ ปลี กรายย่อ ยและกลุ่มโฮเรก้า ทั้งในด้านการรัฒ นารู ปแบบสาขาใหม่ การรัฒ นาสิ นค้าและบริ การ
ตลอดจนสานต่อโครงการรัฒนาต่าง ๆ ซึ่ งรวมถึงการนาระบบปฏิบตั ิการใหม่มาใช้ และการเปิ ดดาเนิ นการ
ศูนย์กระจายสิ นค้าแห่ งใหม่ ทั้งนี้ เรื่อสนับสนุ นธุ รกิ จหลัก ควบคู่ไปกับการวางรากฐานที่ แข็งแกร่ งให้แก่
องค์ก ร นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯ เป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยของซี รี ออลล์ ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ในกลุ่ ม เครื อเจริ ญ โภคภัณ ฑ์
จึงนับเป็ นโอกาสที่ดีของบริ ษทั ฯ ที่จะสามารถนาความรู ้ความชานาญและประสบการณ์ของกลุ่มเครื อเจริ ญ
โภคภัณ ฑ์ ซึ่ งเป็ นผูน้ าธุ รกิ จทางด้านอาหารอย่างครบวงจรและด้านการขยายตลาดต่ างประเทศ มาช่ วย
เสริ มสร้างความแข็งแกร่ งให้ธุรกิจของบริ ษทั ฯ สามารถเติบโตได้อย่างยัง่ ยืนในอนาคต
โครงการขยายสาขาในประเทศ
การขยายสาขาอย่างต่ อเนื่ องเป็ นหนึ่ งในกลยุทธ์หลักของบริ ษ ทั ฯ โดยมุ่งเน้นการรัฒ นารู ปแบบสาขาที่
หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายแต่ละกลุ่ม เรื่ อตอกย้ าการเป็ นคู่คิด
ธุ รกิ จของผูป้ ระกอบการมื ออาชี ร ทั้งด้านผลิ ตภัณ ฑ์และรื้ นที่ ต้ งั นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ มุ่งเน้นลูกค้ากลุ่ ม
โฮเรก้ามากขึ้ น โดยได้รฒั นารู ปแบบสาขาแม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส อีโค รลัส และแม็คโคร ฟูดช้อปในรื้นที่
แหล่งท่องเที่ยวที่มีศกั ยภารสู ง เรื่อตอบสนองต่อโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ
และเสริ มสร้างความคล่องตัวในการขยายสาขา โดยรู ปแบบสาขาที่ มีขนาดย่อมกว่ารู ปแบบดั้งเดิ ม ทาให้
บริ ษทั ฯ สามารถเข้าถึงรื้นที่ต้ งั ของกลุ่มโฮเรก้าซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นรื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและมีร้ืนที่จากัด
โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การวางแผนรัฒ นาทรั รยากรบุ คคลทั้งในเชิ งปริ มาณและคุณ ภาร ถือเป็ นอีกหนึ่ งแผนงานที่ ทา้ ทาย เรื่ อ
รองรับการขยายสาขาอย่างต่อเนื่ องของแม็คโครในอนาคต โดยบริ ษทั ฯ มุ่งรักษาบุคลากรที่มีคุณภารให้อยู่
กับ องค์ก ร เน้น การรัฒ นาศักยภารและการให้โ อกาสบุ ค ลากรเติ บ โตก้าวหน้าในสายงาน การรัฒ นา
บุคลากรเรื่อสื บทอดตาแหน่ งในระดับผูน้ า รวมทั้งการเตรี ยมความรร้อมและจัดหาบุคลากรเรื่อการขยาย
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ธุ รกิ จไปต่างประเทศที่ มีความแตกต่ างทางวัฒ นธรรม อีกทั้งการสร้างทักษะความชานาญเฉราะในธุ รกิ จ
บริ การด้านอาหาร นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมุ่งสร้างแบรนด์องค์กรให้แข็งแกร่ งในตลาดแรงงานคุณภาร เป็ น
การจูงใจให้บุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถมาร่ วมงานกับแม็คโคร และที่สาคัญคือการปลูกฝังให้บุคลากร
ทุกระดับ ยอมรับและปฏิ บตั ิ ตามค่านิ ยมขององค์กร “VICTORY - 7 ค่านิ ยมสมเป็ นคนแม็คโคร” เรื่อร่ วม
ขับเคลื่อนธุรกิจแม็คโครให้ดาเนินไปสู่เป้ าหมายเดียวกัน
โครงการปรับปรุ งระบบปฏิบัตกิ าร
เมื่อปลายปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มนาระบบปฏิบตั ิการใหม่มาใช้ที่แม็คโครสานักงานใหญ่ เรื่อสนับสนุนการ
ขยายธุ รกิ จทั้งในและต่างประเทศให้ดาเนิ นไปอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ระบบปฏิบตั ิการใหม่น้ ี จะทางานแบบ
บูรณาการ โดยนาข้อมูลที่ เรี ยกว่า Big Data มาวิเคราะห์ ในเชิ งลึ กอย่างมี ประสิ ทธิ ภาร ตอบโจทย์ลูกค้า
ผูป้ ระกอบการที่ มีความต้องการเฉราะและแตกต่างกันไปในแต่ละรื้นที่ ในปี 2559 บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการ
นาระบบปฏิบตั ิ การใหม่ไปใช้ที่ศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็คโครต่อไป ซึ่ งจะเป็ นอีกหนึ่ งปั จจัยสาคัญที่ จะช่ วย
วางรากฐานการมีระบบงานที่ จะก่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ภารและประสิ ทธิ ผลในการทางานในอนาคต รวมทั้ง
การนาการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่มีขนาดมากมายมหาศาล (Big data) ที่จะช่วยเริ่มประสิ ทธิ ภารและศักยภารใน
การแข่งขันยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการดาเนินการประมาณ 2 ปี
โครงการขยายธุรกิจในต่ างประเทศ
แผนการขยายธุรกิจของแม็คโครไปต่างประเทศยังคงดาเนิ นไปอย่างรอบคอบ ภายหลังการเปิ ดศูนย์จาหน่าย
สิ นค้าแม็คโครในรื้นที่ การค้าชายแดน และจัดตั้งบริ ษทั แม็คโคร อาร์ โอเอช จากัด บริ ษทั ฯ ได้ศึกษาความ
เป็ นไปได้ในการประกอบธุ รกิ จในต่ างประเทศอย่างรอบด้าน อาทิ กฎหมายการลงทุ น วัฒ นธรรมการ
บริ โภคของประเทศกลุ่มเป้ าหมาย โดยเน้นที่ ประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนผ่านการแสวงหา
รันธมิตรทางธุ รกิจ ควบคู่ไปกับการเตรี ยมความรร้อมองค์ประกอบทางธุ รกิจด้านต่าง ๆ อาทิ การฝึ กอบรม
ภาษาท้องถิ่นแก่บุคลากรภายใน เรื่อเริ่มทักษะการสื่ อสารกับลูกค้าผูป้ ระกอบการในประเทศดังกล่าว การ
จัดท านโยบายและคู่ มือฝึ กอบรมต่ าง ๆ เป็ นภาษาอังกฤษส าหรั บ เตรี ยมการแปลเป็ นภาษาอื่ น ๆ ต่ อไป
ตลอดจนการรัฒนา Makro Academy สาหรับเตรี ยมฝึ กอบรมบุคลากรในท้องถิ่นให้มีค่านิ ยมสมกับเป็ นคน
แม็คโคร และรร้อมปฏิบตั ิงานทันทีเรื่อสร้างการเติบโตของบริ ษทั ฯ อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
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3. ปัจจัยความเสี่ ยง
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ เนื่ องมาจากกลยุทธ์การดาเนิ นงาน สถานะการเงิน การ
ปฏิ บตั ิ ตามข้อบังคับของกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ การเปลี่ ยนแปลงกฎระเบี ยบข้อบังคับและกฎหมาย
ภาวะเศรษฐกิ จ และสถานการณ์ ท างการเมื อ ง รวมถึ ง ภั ย ธรรมชาติ ซึ่ งบริ ษั ท ฯ ได้ พิ จ ารณาปั จ จั ย
ความเสี่ ยงต่าง ๆ อย่างรอบคอบในการดาเนินทุกกิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงกาหนดมาตรการ แผนรองรับ และ
มาตรการป้ องกัน เพื่อบริ หารจัดการความเสี่ ยงดังกล่าวอย่างเป็ นรู ปธรรม เพื่อลดผลกระทบจากความเสี่ ยงที่
อาจจะเกิดขึ้นโดยครอบคลุมและเชื่ อมโยงกิจกรรมสาคัญของทุกหน่วยงานให้อยู่ในระดับที่ มีผลกระทบต่อ
บริ ษทั ฯ ในระดับที่ยอมรับได้

3.1 ความเสี่ ยงในการประกอบธุรกิจ
3.2.1 ความเสี่ ยงจากภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภัยธรรมชาติ
ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภัยธรรมชาติเป็ นปั จจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิจศูนย์
จาหน่ายสิ นค้าแบบชาระเงินสดและบริ การตนเอง รวมถึงธุรกิจบริ การด้านอาหาร ในหลายปี ที่ผา่ นมา
บริ ษทั ฯ เผชิ ญปั จจัยลบที่ ส่งผลต่ อเศรษฐกิ จ ซึ่ งรวมถึงความผันผวนของสภาพอากาศในประเทศ
เช่ น ภัยแล้ง และอุทกภัย ความไม่สงบทางการเมือง รวมทั้งเศรษฐกิ จโลกที่ ยงั ไม่ฟ้ื นตัว อย่างไรก็ดี
เนื่ องจากสิ นค้าส่ วนใหญ่ที่บริ ษทั ฯ จาหน่ายเป็ นสิ นค้าประเภทสิ่ งของจาเป็ นในการดารงชี พ รวมถึง
สิ นค้าจาพวกอาหารสด ประกอบกับบริ ษทั ฯ มีสาขากระจายอยู่ทวั่ ประเทศ ทาให้ผลกระทบจากปัจจัย
ดังกล่าวไม่เป็ นสาระสาคัญ
ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดแผนงานการบริ หารจัดการการดาเนิ นธุ รกิจอย่างต่อเนื่ องภายใต้ภาวะวิกฤติ
(Business Continuity Management framework) เพื่อให้มนั่ ใจว่ากระบวนการปฏิบตั ิงานที่ สาคัญของ
บริ ษทั ฯ จะสามารถดาเนินงานต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์วิกฤติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบ
กับบริ ษทั ฯ ซึ่ งภายหลังเหตุการณ์น้ าท่วมใหญ่เมื่อปลายปี 2554 หลายมาตรการของโครงการนี้ ได้ถูก
นามาใช้ และได้ถูกปรับปรุ งและพัฒนาเพิ่มขึ้น เพื่อให้โครงการมีความสมบูรณ์มากขึ้น ครอบคลุมถึง
การจัดการในภาวะวิกฤตจากปั จจัยใหม่ ๆ เช่ นปั ญหาภัยแล้งที่ มีแนวโน้มว่าสถานการณ์ จะรุ นแรง
และต่อเนื่ องยาวนาน ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานภายในศูนย์จาหน่ายสิ นค้าและศูนย์กระจาย
สิ นค้าของแม็คโคร ที่มีความจาเป็ นต้องใช้น้ าที่มีคุณภาพในปริ มาณพอสมควร เพื่อรักษาสุ ขอนามัย
และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหาร ในปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้ศึกษาเพิ่มเติมและกาหนดแผนปฏิบตั ิ
งานในช่ วงภัยแล้ง อาทิ การบาบัดน้ าเสี ยและนาน้ าเสี ยที่ บาบัดแล้วกลับมาใช้อย่างเหมาะสม การ
จัดหาแหล่งน้ าสะอาดในบริ เวณพื้นที่ใกล้เคียง ควบคู่ไปกับการเปิ ดศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารสดและ
อาหารแช่แข็งเพิ่มที่อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่ งมีส่วนช่ วยลดความเสี่ ยงในกรณี ศูนย์กระจาย
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สิ นค้าแห่งใดแห่งหนึ่งจาเป็ นต้องปิ ดการดาเนินงานชัว่ คราวด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทั้งยังเพิ่มศักยภาพ
ในการขนส่ งและกระจายสิ นค้า ตลอดจนรองรับการขยายสาขาของแม็คโครในอนาคต
นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิจ การเมือง และภัยธรรมชาติยงั อาจส่ งผลกระทบต่อแผนการขยายสาขาของ
บริ ษทั ฯ โดยอาจส่ งผลให้แผนการขยายสาขาล่าช้าออกไป หรื อไม่เป็ นไปตามที่ กาหนดไว้ ซึ่ งอาจ
ส่ งผลกระทบต่ อการเติ บ โตของธุ ร กิ จ ฐานะการเงิ น และผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท ฯ อย่างมี
นัยสาคัญ อย่างไรก็ดี ที่ ผ่านมา บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการศึ กษาและวิเคราะห์แผนการขยายสาขาอย่าง
รอบคอบ เพื่ อให้การขยายสาขาเป็ นไปตามแผนที่ วางไว้ และลดผลกระทบจากปั จจัยความเสี่ ย ง
ดังกล่าวให้นอ้ ยที่สุด
3.2.2 ความเสี่ ยงจากกฎระเบียบข้ อบังคับและกฎหมาย
การปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล หรื อการออกกฎหมายหรื อข้อบังคับของราชการอาจส่ งผลต่อการ
ดาเนิ นธุ รกิ จ เนื่ องจากการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ จัดอยู่ในภาคธุ รกิ จค้าปลีกค้าส่ ง ซึ่ งอยู่ภายใต้
กฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับ ที่ กาหนดข้อจากัด ข้อห้าม และมาตรฐานต่าง ๆ ที่ บริ ษทั ฯ ต้องปฏิ บตั ิ
ตาม โดยกฎหมาย ระเบี ยบ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง และที่ จะออกมีผลบังคับใช้ในอนาคตมี
แนวโน้มที่จะเข้มงวดมากขึ้น ประกอบกับความเป็ นไปได้ที่จะมีการตีความบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่
อย่างเคร่ งครัดขึ้น หรื อภาครัฐอาจบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ กฎหมายและร่ าง
กฎหมายที่ สาคัญที่ อาจส่ งผลกระทบต่ อการด าเนิ นธุ ร กิ จของบริ ษ ทั ฯ ได้แ ก่ กฎหมายว่าด้วยการ
แข่ งขันทางการค้า ซึ่ งหากมี การใช้บังคับ อย่างเคร่ งครั ดอาจส่ งผลกระทบต่ อการขยายธุ รกิ จของ
บริ ษทั ฯ รวมทั้ง ร่ างกฎหมายซึ่ งกาลังอยูร่ ะหว่างกระบวนการพิจารณาอื่น ๆ ซึ่ งหากประกาศใช้บงั คับ
อาจส่ งผลกระทบต่อความสาเร็ จในการดาเนิ นการขยายสาขาของบริ ษทั ฯ อาทิ ร่ างพระราชบัญญัติ
การผังเมือง กากับดูแลการพัฒนาอาคารพาณิ ชย์ขนาดใหญ่ หรื อธุ รกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ รวมทั้ง ร่ าง
พระราชบัญ ญัติการประกอบธุ ร กิ จค้าปลี กหรื อค้าส่ ง โดยหากพื้ นที่ ต ามแผนการขยายสาขาของ
บริ ษทั ฯ อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายเหล่านี้ อาจทาให้บริ ษทั ฯ ไม่สามารถตั้งสาขาหรื อสร้าง
ความล่าช้าในการเปิ ดดาเนินการสาขาในพื้นที่ดงั กล่าวตามแผนธุรกิจของบริ ษทั ฯ ได้
นอกจากนี้ ธุ รกิจของบริ ษทั ฯ อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและพระราชบัญญัติความ
รับผิดต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นจากสิ นค้าที่ไม่ปลอดภัย (Product Liability Act) รวมถึงกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้อง ทาให้บริ ษทั ฯ มีความเสี่ ยงที่จะต้องรับผิดในกรณี ที่ผบู ้ ริ โภคหรื อลูกค้าได้รับความเสี ยหาย
จากสิ นค้าหรื อบริ การที่ไม่ปลอดภัยของบริ ษทั ฯ ไม่วา่ จะเป็ นการชดเชยค่าเสี ยหาย หรื อหน่วยราชการ
ที่เกี่ยวข้องอาจสัง่ ให้บริ ษทั ฯ เรี ยกคืนสิ นค้าจากผูบ้ ริ โภค หรื อจัดเก็บสิ นค้าที่ยงั ไม่ได้จาหน่ายกลับคืน
รวมทั้งสั่งให้หยุดขายสิ นค้านั้นได้ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ ยงดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้มี
การตรวจสอบและรับรองคุณภาพสิ นค้าประเภทอาหาร ทั้งที่ศูนย์กระจายสิ นค้าและสาขาของบริ ษทั ฯ
ให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากลด้านสุ ขอนามัยและความปลอดภัย บริ ษทั ฯ ได้ศึกษากฎหมายใหม่และ
ร่ วมมื อกับ พัน ธมิ ต รปฏิ บ ัติ ต ามข้อ บังคับ ต่ าง ๆ อย่างเคร่ งครั ด อาทิ การแสดงฉลากของอาหาร
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ในภาชนะบรรจุ การจัดทาระบบ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหารแช่ เยือกแข็ง การแสดงข้อความ
คุณภาพเยี่ยมบนฉลากผักและผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริ โภค พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ เป็ นต้น
และได้จดั หาสิ นค้าจากผูผ้ ลิตที่ มีมาตรฐานอาหารปลอดภัยและเชื่ อถือได้ รวมทั้งร่ วมพัฒนาสิ นค้า
คุณภาพภายใต้เครื่ องหมายการค้า “Quality Pro” นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังกาหนดให้ผจู ้ ดั จาหน่ายสิ นค้า
ให้แ ก่ บ ริ ษ ัท ฯ ต้อ งรั บ ผิ ด ชดใช้ค่ าเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น จากสิ น ค้าที่ ไ ม่ ป ลอดภัย รวมทั้งให้ผูจ้ ัด
จาหน่ ายสิ นค้าทาประกันภัยสาหรั บความเสี ยหายที่ อาจเกิ ดขึ้ นดังกล่าวด้วย เพื่ อลดผลกระทบจาก
ความเสี่ ยงดังกล่าวอีกทางหนึ่ง
อย่างไรก็ดี บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการบริ หารจัดการความเสี่ ยงด้านกฎหมายที่ อาจส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ไม่
อาจทาตามแผนธุ รกิ จ หรื ออาจส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ขยายสาขาล่าช้ากว่ากาหนด โดยจัดตั้งคณะทางาน
เพื่อทาหน้าที่วิเคราะห์ดา้ นกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวางแผนรองรับอย่างรอบคอบ
และให้ ค วามร่ ว มมื อ กับ หน่ ว ยงานของรั ฐ ในการเข้า ร่ ว มประชุ ม และสั ม มนาเพื่ อ ติ ด ตามการ
เปลี่ยนแปลงของข้อกฎหมายต่าง ๆ อย่างใกล้ชิดด้วย นอกจากนี้ การที่บริ ษทั ฯ มีแผนจะขยายธุ รกิ จ
ไปยังต่างประเทศ จาเป็ นต้องศึ กษากฎหมายอย่างละเอียด และปฏิบตั ิตามกฎระเบี ยบต่าง ๆ ที่แต่ละ
ประเทศกาหนดขึ้ น มาอย่างเคร่ งครั ด รวมทั้งศึ กษาผลประโยชน์ ที่จะได้รับโดยเท่ าเที ย มกันของ
ประเทศกลุ่มเป้ าหมาย ประชาชนในท้องถิ่น และบริ ษทั ฯ
3.2.3 ความเสี่ ยงด้ านการจัดหาสิ นค้ าและผลิตภัณฑ์
สภาวะอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ งมีการแข่งขันที่ สูงโดยผูบ้ ริ โภคมี ทางเลือกในการจับจ่ายใช้สอยที่
มากขึ้ น ด้ว ยเหตุ น้ ี บริ ษ ทั ฯ จึ งตระหนักถึ งความส าคัญ ในการจัด หาสิ น ค้าและผลิ ตภัณ ฑ์เพื่ อให้
สามารถตอบสนองความพึ งพอใจของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน โดยค านึ งถึ งความหลากหลายของ
ประเภทและชนิ ดสิ นค้า คุณภาพสิ นค้า รวมถึงปริ มาณสิ นค้าที่เพียงพอต่อความต้องการของผูบ้ ริ โภค
ทั้งนี้ หากบริ ษ ทั ฯ ไม่ส ามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้ทวั่ ถึ งและมี ป ระสิ ทธิ ภาพ
อาจส่ งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ได้
อย่างไรก็ดี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้มีการสั่งซื้ อและทาสัญญาและเงื่อนไขทางการค้ากับผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั
จาหน่ ายหลายราย จึ งสามารถลดความเสี่ ยงในการพึ่ งพิ งคู่คา้ รายใดรายหนึ่ ง และลดความเสี่ ยงด้าน
ปริ มาณสิ นค้าที่ อ าจไม่เพี ยงพอต่ อความต้องการของผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ ยังมี ระบบการ
ควบคุมคุณภาพสิ นค้าที่ดี โดยตรวจคุณภาพสิ นค้าตั้งแต่ได้รับจากผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จาหน่าย การจัดเก็บ
และการขนส่ งภายใต้การดูแลของผูเ้ ชี่ ยวชาญและกระบวนการที่ได้มาตรฐาน เพื่อเป็ นการรับรองว่า
สิ นค้าที่ บริ ษทั ฯ จัดจาหน่ ายเป็ นสิ นค้าที่ มีคุณภาพดี และปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มี
ความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จาหน่ายสิ นค้าหลายราย ประกอบกับชื่ อเสี ยงที่ดีของบริ ษทั ฯ และ
ยอดขายที่เติบโตขึ้นตามลาดับ จึงทาให้บริ ษทั ฯ มีศกั ยภาพที่ดีในการจัดหาผลิตภัณฑ์ท้ งั ด้านคุณภาพ
ราคาและปริ มาณของสิ นค้าที่เพียงพอแก่ความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้เป็ นอย่างดี
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3.2.4 ความเสี่ ยงด้ านการขนส่ งและกระจายสิ นค้ า
บริ ษทั ฯ มีศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็คโคร แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส อีโค พลัส แม็คโคร ฟูดช้อป และร้าน
สยามโฟรเซ่ น ครอบคลุมทัว่ ประเทศ เพื่ อให้สามารถครอบคลุมฐานลูกค้าได้อย่างทัว่ ถึง ด้วยเหตุน้ ี
การขนส่ งและกระจายสิ นค้าที่มีประสิ ทธิ ภาพจึงเป็ นปัจจัยสาคัญในการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ โดย
ณ สิ้ นปี 2558 บริ ษทั ฯ มี ศูนย์กระจายสิ นค้าทั้งสิ้ น 4 แห่ ง ได้แก่ (1) ศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารแห้ง
สิ นค้าอุปโภค อาหารแช่ เย็น และอาหารแช่ แข็ง ที่ อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรี อยุธยา (2) ศูนย์
กระจายสิ นค้าอาหารแช่แข็งขนาดเล็ก 1 แห่ ง ที่ อาเภอสู งเนิ น จังหวัดนครราชสี มา (3) ศูนย์กระจาย
สิ นค้าอาหารแห้งและสิ นค้าอุปโภคแห่ งใหม่ที่อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ และ (4) ศูนย์
กระจายสิ นค้าอาหารสด อาหารแช่แข็งและแช่เย็น และคลังเก็บสิ นค้าแช่แข็งแห่ งใหม่ ที่ อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร ที่เริ่ มดาเนินการเมื่อปลายปี 2558 ที่ผา่ นมา
อย่างไรก็ดี ประสิ ทธิ ภาพในการขนส่ งและกระจายสิ นค้าขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยที่บริ ษทั ฯ สามารถควบคุมได้
และปั จจัยภายนอกที่ ไม่ ส ามารถควบคุ มได้ อาทิ ภัย ธรรมชาติ เป็ นต้น โดยเมื่ อช่ วงปลายปี 2554
บริ ษทั ฯ ประสบปั ญหาด้านการขนส่ งและกระจายสิ นค้าโดยตรงจากมหาอุทกภัย ทาให้ถนนหลาย
เส้นถูกตัดขาด ผูผ้ ลิ ตและผูจ้ ดั จาหน่ ายสิ นค้าหลายรายไม่ สามารถขนส่ งสิ นค้ามายังศูนย์กระจาย
สิ นค้าของบริ ษ ัท ฯ ได้ อย่างไรก็ดี ด้วยศักยภาพในการบริ หารจัด การของบริ ษ ทั ฯ ในเรื่ อง BCM
ประกอบกับความช่ วยเหลือของผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จาหน่ ายสิ นค้าทาให้บริ ษทั ฯ สามารถผ่านเหตุการณ์
ดังกล่าวไปได้ดว้ ยดี

3.2 ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ
3.2.1 ความเสี่ ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นเกินกว่ าร้ อยละ 75
ณ วันที่ 25 สิ งหาคม 2558 กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ฯ คือ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
และบริ ษ ัท ที่ เกี่ ย วข้อ งถื อ หุ ้น รวมกัน เป็ นจานวนร้ อ ยละ 97.88 ของจานวนหุ ้น ที่ จาหน่ ายได้แ ล้ว
ทั้งหมดของบริ ษทั ฯ ซึ่ งสัดส่ วนการถือหุ ้นที่ มากกว่าร้อยละ 75 ดังกล่าว นักลงทุนอาจมี ความเสี่ ยง
จากการที่ กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ดงั กล่าวสามารถควบคุมมติท้ งั หลาย รวมทั้งมติ พิเศษของที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ ดังนั้น ผูถ้ ือหุ น้ รายย่อยไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสี ยงเพื่อตรวจสอบ และถ่วงดุลเรื่ องที่ผถู ้ ือ
หุน้ รายใหญ่เสนอได้
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่ อการดาเนิ นการภายใต้หลักการกากับดูแล
กิ จการที่ ดี โดยเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นรายย่อยสามารถเสนอเรื่ องเพื่ อบรรจุเข้าเป็ นวาระการประชุ ม
และเสนอชื่ อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการเป็ นการล่วงหน้า ก่อนการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี อีกทั้งบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระ 6 ท่าน โดย 5 ท่าน เป็ นกรรมการ
ตรวจสอบในคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งกรรมการตรวจสอบทุกท่ านเป็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิที่มีความรู ้
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ความสามารถเป็ นที่ รู้จกั และยอมรับในสังคม โดยกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ ตามที่
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งถือเป็ นการช่ วยเสริ มประสิ ทธิ ภาพด้านการตรวจสอบ
และถ่วงดุลอานาจที่ ดี รวมถึงสร้างความโปร่ งใสในการบริ หารจัดการของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ หาก
เป็ นเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ และเป็ นรายการที่ อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริ ษทั ฯ จะต้องดาเนิ นการตามมาตรการหรื อขั้นตอนการอนุ มตั ิ การทารายการระหว่างกัน ซึ่ งอยู่
ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่ งครัด
3.2.2 ความเสี่ ยงจากการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
บริ ษทั ฯ ตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็ นองค์ประกอบสาคัญในการดาเนินธุ รกิจ โดยภาวะการขาด
แคลนแรงงานที่ มีฝีมือ และบุคลากรคุณภาพ จึ งเป็ นปั จจัยเสี่ ยงที่ ทุกองค์กรเผชิ ญอยู่ในปั จจุบนั จาก
การที่ ผปู ้ ระกอบการค้าปลีกมีการขยายธุ รกิ จอย่างรวดเร็ ว ทาให้เกิ ดการแข่งขันและแย่งชิ งบุคลากร
คุณภาพระหว่างองค์กร ซึ่ งบุคลากรที่ได้รับการฝึ กจากแม็คโครมีแนวโน้มที่จะได้รับการจูงใจในเรื่ อง
ผลตอบแทนที่ สูงขึ้ นจากผูป้ ระกอบการธุ รกิ จอื่ น ดังนั้น เพื่ อลดความเสี่ ยงด้านบุ คลากรและรักษา
บุคลากรคุณภาพให้อยู่กบั องค์กร บริ ษทั ฯ จึงให้ความสาคัญกับการจ่ายค่าตอบแทนที่ เหมาะสม การ
พัฒนาศักยภาพ การจัดการความเสี่ ยงและความปลอดภัยในการทางาน ในขณะเดียวกัน บริ ษทั ฯ ยัง
ส่ งเสริ มและเปิ ดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิ ด สร้ างสรรค์และริ เริ่ มทาสิ่ งใหม่ ๆ ในงานที่
รับผิดชอบ และมีการจัดให้มีการฝึ กอบรมที่ เหมาะสม และสร้างบรรยากาศการทางานเป็ นทีมเหมือน
คนในครอบครัวเดียวกัน ดังนั้น บริ ษทั ฯ เชื่อมัน่ ว่าสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทางานที่ดีจะ
ช่วยสร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรกับองค์กร และรักษาบุคลากรโดยเฉพาะบุคลากรที่มีศกั ยภาพ
ในการเติบโตกับบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของแผนงานสร้างบุคลากรเพื่อสื บทอดตาแหน่ง
ขณะเดี ยวกัน บริ ษทั ฯ ได้เตรี ยมจัดหาบุ คลากรคุณภาพ เพื่ อรองรับการขยายสาขาของแม็คโครทัว่
ประเทศ นับ เป็ นโอกาสอันดี ที่จะส่ งเสริ มให้พ นักงานได้กลับไปท างานในจังหวัด บ้านเกิ ด และ
สนับสนุ นแรงงานในพื้นที่ ให้มีรายได้โดยไม่ตอ้ งละทิ้งถิ่นฐาน ปั จจัยเหล่านี้ จะเอื้อต่อการลดความ
เสี่ ยงด้านบุคลากรได้ และทาให้บริ ษทั ฯ มีบุคลากรคุณภาพที่เพียงพออยู่เสมอ เพื่อสนับสนุนการขยาย
ธุรกิจอย่างยัง่ ยืนตามแผนกลยุทธ์ที่กาหนดไว้
3.2.3 ความเสี่ ยงด้ านการพึง่ พิงระบบปฏิบัตกิ ารทางธุรกิจ
เนื่ อ งจากบริ ษัท ฯ มุ่ ง เป็ นองค์ ก รแห่ ง นวัต กรรม (Innovation Organization) การใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศทัว่ ทั้งองค์กร จึ งเป็ นสิ่ งจาเป็ นและเป็ นพื้นฐานในการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และยัง่ ยืน โดยที่ระบบปฏิบตั ิ งานหลักและการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ฯ มีการใช้คอมพิวเตอร์ เข้ามา
ช่วยในการปฏิบตั ิงานทั้งหมด ดังนั้น บริ ษทั ฯ จึงมีความเสี่ ยงที่อาจได้รับผลกระทบอย่างรุ นแรง หาก
ระบบสารสนเทศได้รับความเสี ยหายจากไวรัสคอมพิวเตอร์ หรื อจากระบบไฟฟ้ าขัดข้อง หรื อจากภัย
พิบตั ิทางธรรมชาติ
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ในปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มดาเนินการเปลี่ยนแปลงระบบปฏิบตั ิการใหม่ Oracle Retail Merchandising
System ส าหรั บ ใช้แทนระบบเดิ ม เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัด การภายในองค์กร การ
ให้บริ การตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสนับสนุ นการขยายธุ รกิ จในอนาคต อย่างไรก็ดี
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึ งความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้ นในระหว่างการดาเนิ นการปรับเปลี่ยนจากระบบเก่ าสู่
ระบบใหม่ จึ งได้มีการกาหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้ องกันและลดผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้ นอย่างเป็ น
ระบบและมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งการแต่งตั้งผูบ้ ริ หารที่มีประสบการณ์มาดูแลการดาเนินงานโดยภาพรวม
การควบคุมและสนับสนุนการทางานให้ตรงตามแผนงานที่กาหนด การว่าจ้างหน่ วยงานที่น่าเชื่ อถือ
มาตรวจสอบและวัดผลการปฏิบตั ิงานของโครงการในทุกขั้นตอน การพัฒนาและฝึ กอบรมเกี่ยวกับ
การใช้งานระบบปฏิบตั ิการใหม่ให้แก่บุคลากรในแผนกต่าง ๆ ทั้งที่ประจาอยู่สานักงานใหญ่ และที่
สาขา ที่ ส าคัญ คื อ การจัด ตั้งหน่ วยงานการบริ ห ารจัด การความเปลี่ ย นแปลงขององค์ก ร เพื่ อการ
วิเคราะห์ แ ละสื่ อสารให้เกิ ด ความเข้าใจและพร้ อมที่ จะปรั บ แนวคิ ด พัฒ นาความรู ้ แ ละความคิ ด
สร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับการทางานที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใต้ระบบสารสนเทศใหม่ที่จะขับเคลื่อน
ธุรกิจแม็คโคร และเพิ่มมูลค่าให้กบั องค์กรต่อไปในอนาคต
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ทรัพย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
สิ นทรัพย์ หลักของบริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย
4.1.1 บริษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
สินทรัพย์
ที่ดิน
อาคาร

มูลค่ าทางบัญชี
31 ธ.ค. 57
(ล้ านบาท)
10,205
7,152

มูลค่ าทางบัญชี
31 ธ.ค. 58
(ล้ านบาท)
11,103
8,367

2,466
2,547
471
19
1,585
1,361
25,806

2,818
3,095
1,530
23
2,203
993
30,132

อุปกรณ์ในร้านค้า
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
สิ ทธิการเช่าและส่วนปรับปรุ ง
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระ
ผูกพัน

เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ/
เจ้าของสิ ทธิ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของสิ ทธิ
เป็ นเจ้าของ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

ทั้งนี้ ในจานวนดังกล่าวมีสินทรัพย์ที่ถูกรับรู ้ทางบัญชีเป็ นสัญญาเช่าการเงินโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 มีราคาตามบัญชี-สุ ทธิ จานวน 564 ล้านบาท
รายละเอียดของที่ดนิ ที่สาคัญของบริษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
รายละเอียดของที่ดนิ ที่บริษทั ฯ เป็ นเจ้ าของกรรมสิ ทธิ์*
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาลาดพร้าว

32 ไร่ 1 งาน 5 ตารางวา

155.7

155.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแจ้งวัฒนะ

37 ไร่ 69.4 ตารางวา

82.5

82.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาศรี นคริ นทร์

27 ไร่ 3 งาน 31 ตารางวา

231.6

231.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบางบอน

43 ไร่ 3 งาน 99.8 ตารางวา

213.8

213.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 50

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจาปี 2558
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาชลบุรี

22 ไร่ 2 งาน 57 ตารางวา

124.7

124.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเชียงใหม่

29 ไร่ 3 งาน 85 ตารางวา

236.2

236.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาโคราช

24 ไร่ 2 งาน 31 ตารางวา

137.5

137.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขารังสิ ต

14 ไร่ 28 ตารางวา

412.8

412.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหาดใหญ่

40 ไร่ 1 งาน 17.7 ตารางวา

158.5

158.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาอุดรธานี

22 ไร่ 3 งาน 6.5 ตารางวา

185.9

185.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพิษณุ โลก

23 ไร่ 1 งาน 70.2 ตารางวา

148.5

148.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาขอนแก่น

25 ไร่ 3 งาน 69.3 ตารางวา

207.0

207.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสุ ราษฎร์ธานี

25 ไร่ 3 งาน 70 ตารางวา

185.5

185.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาอุบลราชธานี

24 ไร่

293.5

293.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาระยอง

33 ไร่ 3 งาน 44.9 ตารางวา

211.3

211.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครสวรรค์

29 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา

180.3

180.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครปฐม

35 ไร่ 1 งาน 20 ตารางวา

126.5

126.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสุ รินทร์

20 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา

51.5

51.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครศรี ธรรมราช

15 ไร่ 2 งาน 2.4 ตารางวา

75.0

75.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเชียงราย

15 ไร่ 3 งาน 2.1 ตารางวา

55.3

55.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสกลนคร

14 ไร่ 1 งาน 28.8 ตารางวา

43.0

43.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 51

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจาปี 2558
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาสุ พรรณบุรี

13 ไร่ 3 งาน 24 ตารางวา

61.6

61.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาจันทบุรี

10 ไร่ 3 งาน 94.6 ตารางวา

43.9

43.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาร้อยเอ็ด

12 ไร่ 2 งาน 61.8 ตารางวา

39.2

39.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาตรัง

12 ไร่ 2 งาน 80.6 ตารางวา

35.9

35.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสระแก้ว

17 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา

45.0

45.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบุรีรัมย์

16 ไร่ 56 ตารางวา

71.7

71.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาศรี สะเกษ

16 ไร่

69.4

69.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขากระบี่

15 ไร่ 1 งาน 2 ตารางวา

86.9

86.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเพชรบุรี

28 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา

106.3

106.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาชัยภูมิ

15 ไร่

59.9

59.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสระบุรี

18 ไร่ 1 งาน 94 ตารางวา

93.2

93.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาปราณบุรี

19 ไร่ 2 งาน 18.6 ตารางวา

60.9

60.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาฉะเชิงเทรา

20 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา

116.2

116.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเชียงใหม่ 2

20 ไร่ 3 งาน 56.6 ตารางวา

241.2

241.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขารามอินทรา

21 ไร่ 3 งาน 92 ตารางวา

338.6

338.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาชุมพร

21 ไร่ 1 ตารางวา

66.2

66.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพัทยา

27 ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา

339.0

339.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขากาแพงเพชร

22 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา

55.9

56.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 52

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจาปี 2558
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขากาญจนบุรี

21 ไร่ 15.6 ตารางวา

85.4

85.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาลพบุรี

19 ไร่ 2 งาน 13ตารางวา

80.2

80.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหนองคาย

26 ไร่ 2 งาน 27 ตารางวา

72.7

72.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแม่ริม

19 ไร่ 45.6 ตารางวา

94.3

94.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาอยุธยา

37 ไร่ 73 ตารางวา

345.7

345.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาลาปาง

20 ไร่ 1 งาน 8.4 ตารางวา

197.4

197.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหัวหิ น

20 ไร่ 3 งาน 49.3 ตารางวา

286.4

286.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาคลองหลวง

25 ไร่

338.2

338.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเลย

31 ไร่ 2 งาน 19.5 ตารางวา

169.3

169.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเพชรบูรณ์

19 ไร่ 1 งาน 19.5 ตารางวา

57.7

57.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบางพลี

22 ไร่ 2 งาน 62.3 ตารางวา

383.6

383.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขามุกดาหาร

19 ไร่ 3 งาน 53 ตารางวา

190.8

190.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสตูล

25 ไร่ 2 งาน 75.1 ตารางวา

106.9

106.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาตราด

21 ไร่ 4.8 ตารางวา

146.4

146.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาชุมแพ

21 ไร่ 1 งาน

111.1

111.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครพนม

29 ไร่ 3 งาน 41.7 ตารางวา

204.5

204.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพัทลุง

24 ไร่ 79.7 ตารางวา

133.8

133.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสุ โขทัย

26 ไร่ 3 งาน 60.8 ตารางวา

187.4

187.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 53

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจาปี 2558
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาสมุทรสาคร

28 ไร่ 1 งาน 2.8 ตารางวา

409.0

409.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาปากช่อง

28 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา

204.1

204.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาละไม

10 ไร่ 40.5 ตารางวา

138.0

135.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขายโสธร

27 ไร่ 1 งาน 66.2 ตารางวา

110.0

110.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขามหาสารคาม

25 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา

149.1

179.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครนายก

21 ไร่ 3 งาน 9 ตารางวา

76.1

96.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพะเยา

36 ไร่ 2 งาน 62.6 ตารางวา

-

158.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแพร่

17 ไร่ 1 งาน 83.1 ตารางวา

-

118.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหนองบัวลาภู

30 ไร่ 10 ตารางวา

-

127.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาประจวบคีรีขนั ธ์

23 ไร่ 3 งาน 5 ตารางวา

-

144.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สานักงานใหญ่พฒั นาการ 14 ไร่ 51 ตารางวา

321.4

621.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหนองคาย (เพิ่ม)

18 ไร่ 1 งาน 24.8 ตารางวา

47.5

47.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบางกอกน้อย

13 ไร่ 2 งาน 19.9 ตารางวา

112.9

112.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

10,207.5

11,105.3

รวม

หมายเหตุ * รวมส่วนปรับปรุ งที่ดิน
ที่ดินสาขาบางบอนได้หกั ที่บริ จาคเป็ นทางเท้าแล้ว 31.7 ตารางวา
ที่ดินสาขาสระบุรีได้หกั ที่บริ จาคเป็ นทางเท้าแล้ว 5 ตารางวา

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 54

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2558

รายละเอียดของที่ดนิ ที่บริษทั ฯ เป็ นเจ้ าของสิ ทธิการเช่ า
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาจรัญสนิทวงศ์

22 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา

81.4

72.5

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสาทร

18 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา

114.8

105.4

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสามเสน

22 ไร่ 27 ตารางวา

126.1

118.6

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาภูเก็ต

24 ไร่ 21.75 ตารางวา

72.8

69.8

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสมุย

14 ไร่ 10.7 ตารางวา

42.7

40.7

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาลาพูน

21 ไร่ 7 ตารางวา

45.4

43.4

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาราชบุรี

21 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา

43.6

41.9

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาป่ าตอง

2,400 ตารางเมตร

8.0

37.4

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาราไวย์

4 ไร่ 3 งาน 14.3 ตารางวา

30.0

41.2

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเกาะพะงัน

6 ไร่ 1 งาน 81.4 ตารางวา

19.7

18.7

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบีงกาฬ

20 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา

65.3

63.0

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพัทยาเหนือ

8 ไร่ 48.25 ตารางวา

42.3

40.6

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแม่สาย

35 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา

125.1

120.8

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาศาลายา

24 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา

156.9

151.5

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแม่สอด

21 ไร่

95.6

92.4

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาถลาง

25 ไร่

144.2

139.2

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาระนอง

26 ไร่ 1 งาน 8.8 ตารางวา

79.0

76.5

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขากัลปพฤกษ์

10 ไร่ 97.1 ตารางวา

57.0

56.2

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 55

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจาปี 2558
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาฝาง

26 ไร่

19.6

21.5

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครนายก

5 ไร่

-

6.0

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครอินทร์

24 ไร่ 2 งาน 80.5 ตารางวา

150.0

176.6

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบ้านเพ

8 ไร่ 3 งาน 46.7 ตารางวา

-

51.5

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาทุ่งสง

18 ไร่ 2 งาน 25.2 ตารางวา

-

102.6

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาศรี นคริ นทร์ 2

6 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา

63.0

60.3

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพิษณุ โลก 2

22 ไร่

-

135.8

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สยามโฟรเซ่น สาขานานา 400.3 ตารางเมตร
เจริ ญ

-

3.2

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเกาะช้าง

6 ไร่

-

12.4

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครราชสี มา 2

22 ไร่ 27 ตารางวา

-

101.7

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาน่าน

28 ไร่ 78.3 ตารางวา

-

75.3

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาอ่าวนาง

6 ไร่

-

20.4

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขากะรน

3 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา

-

30.6

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาวาริ นทร์ชาราบ

27 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา

-

73.0

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

1,582.5

2,200.7

รวม

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 56

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2558

รายละเอียดของอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคารที่สาคัญของบริษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
รายละเอียดของอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคารที่บริษทั ฯ เป็ นเจ้ าของกรรมสิ ทธิ์
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สานักงานใหญ่ และสาขา 21,058.6 ตารางเมตร
ลาดพร้าว

78.7

59.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแจ้งวัฒนะ

15,873 ตารางเมตร

51.1

41.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาศรี นคริ นทร์

16,020 ตารางเมตร

50.4

41.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบางบอน

15,732 ตารางเมตร

56.3

48.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาชลบุรี

16,329 ตารางเมตร

55.4

49.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเชียงใหม่

16,171.5 ตารางเมตร

47.5

42

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครราชสี มา

16,551 ตารางเมตร

56.0

50.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขารังสิ ต

16,592 ตารางเมตร

54.8

49.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหาดใหญ่

14,830 ตารางเมตร

56.4

50.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาอุดรธานี

14,846 ตารางเมตร

67.0

60.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพิษณุ โลก

13,703 ตารางเมตร

54.3

49.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาขอนแก่น

13,703 ตารางเมตร

72.0

66.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสุ ราษฎร์ธานี

13,703 ตารางเมตร

72.0

65.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาอุบลราชธานี

15,014 ตารางเมตร

77.0

70.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาระยอง

14,935 ตารางเมตร

75.5

69.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครสวรรค์

13,673 ตารางเมตร

80.2

74.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 57

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจาปี 2558
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาจรัญสนิทวงศ์

15,072 ตารางเมตร

163.1

152.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสาทร

18,453 ตารางเมตร

144.6

135.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครปฐม

12,322 ตารางเมตร

82.8

77.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสุ รินทร์

8,972 ตารางเมตร

52.6

51.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสามเสน

8,635 ตารางเมตร

100.3

93.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครศรี ธรรมราช

6,580 ตารางเมตร

43.9

41.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเชียงราย

6,580 ตารางเมตร

48.4

47.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสกลนคร

6,673 ตารางเมตร

38.4

37.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสุ พรรณบุรี

6,673 ตารางเมตร

45.9

43.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาจันทบุรี

6,673 ตารางเมตร

43.4

41.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาภูเก็ต

9,980 ตารางเมตร

158.7

152.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาร้อยเอ็ด

6,673 ตารางเมตร

43.1

41.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาตรัง

6,673 ตารางเมตร

46.8

45.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสระแก้ว

9,636 ตารางเมตร

66.5

63.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสมุย

7,954 ตารางเมตร

95.8

92.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบุรีรัมย์

8,609 ตารางเมตร

76.1

74.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาศรี สะเกษ

8,609 ตารางเมตร

79.0

77.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาลาพูน

8,609 ตารางเมตร

82.2

77.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 58

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจาปี 2558
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขากระบี่

7,954 ตารางเมตร

68.3

65.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเพชรบุรี

9,761 ตารางเมตร

89.6

86.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาชัยภูมิ

8,609 ตารางเมตร

74.5

71.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสระบุรี

8,609 ตารางเมตร

77.7

76.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาปราณบุรี

8,609 ตารางเมตร

81.8

79.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาฉะเชิงเทรา

8,609 ตารางเมตร

86.3

82.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเชียงใหม่ 2

11,460 ตารางเมตร

109.6

106.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขารามอินทรา

9,598 ตารางเมตร

110.1

106.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาชุมพร

8,898 ตารางเมตร

99.9

96.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพัทยา

9,872 ตารางเมตร

114.1

111.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขากาแพงเพชร

9,038 ตารางเมตร

99.6

95.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขากาญจนบุรี

9,754 ตารางเมตร

97.1

93.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาลพบุรี

9,754 ตารางเมตร

100.8

96.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาหนองคาย

9,754 ตารางเมตร

101.1

97.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาราชบุรี

9,754 ตารางเมตร

101.4

97.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแม่ริม

9,524 ตารางเมตร

100.0

96.2

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาอยุธยา

10,466 ตารางเมตร

107.7

103.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาลาปาง

9,848 ตารางเมตร

102.4

98.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 59

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจาปี 2558
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาหัวหิ น

9,317 ตารางเมตร

115.0

110.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาคลองหลวง

10,466 ตารางเมตร

109.8

105.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเลย

9,868 ตารางเมตร

105.7

101.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเพชรบูรณ์

9,719 ตารางเมตร

112.7

108.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบางพลี

9,985 ตารางเมตร

121.7

117.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส
สาขาป่ าตอง

682 ตารางเมตร

-

19.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขามุกดาหาร

9,868 ตารางเมตร

119.7

115.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสตูล

9,868 ตารางเมตร

122.2

117.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาตราด

9,889 ตารางเมตร

123.0

118.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาชุมแพ

9,857 ตารางเมตร

125.8

121.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาราไวย์

3,120 ตารางเมตร

56.7

63.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครพนม

9,857 ตารางเมตร

144.2

138.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเกาะพะงัน

2,978 ตารางเมตร

67.3

64.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบีงกาฬ

9,857 ตารางเมตร

142.3

136.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพัทยาเหนือ

3,938 ตารางเมตร

64.5

62.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแม่สาย

9,857 ตารางเมตร

134.3

128.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาศาลายา

9,916 ตารางเมตร

141.7

137.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพัทลุง

9,857 ตารางเมตร

153.8

146.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจาปี 2558
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาสุ โขทัย

8,716 ตารางเมตร

166.1

161.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาสมุทรสาคร

9,842 ตารางเมตร

139.7

134.7

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาแม่สอด

9,857 ตารางเมตร

137.0

131.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาปากช่อง

10,254 ตารางเมตร

151.0

144.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาถลาง

10,227 ตารางเมตร

157.3

150.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาระนอง

10,324 ตารางเมตร

156.1

148.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาละไม

237 ตารางเมตร

129.7

125.9

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขากัลปพฤกษ์

4,957 ตารางเมตร

-

102.6

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขายโสธร

10,227 ตารางเมตร

-

135.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขามหาสารคาม

9,423 ตารางเมตร

-

128.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาฝาง

8,040 ตารางเมตร

-

108.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครนายก

9,857 ตารางเมตร

-

140.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขานครอินทร์

10,227 ตารางเมตร

-

139.0

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาบ้านเพ

5,289 ตารางเมตร

-

73.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาทุ่งสง

10,561 ตารางเมตร

-

147.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาศรี นคริ นทร์ 2

4,700 ตารางเมตร

-

74.8

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพะเยา

10,391 ตารางเมตร

-

156.3

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาพิษณุ โลก 2

10,403 ตารางเมตร

-

130.1

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 61

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

แบบ 56-1 ประจาปี 2558
มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สาขาแพร่

9,591 ตารางเมตร

-

118.4

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สาขาเกาะช้าง

4,595 ตารางเมตร

-

77.5

เจ้าของกรรมสิ ทธิ์

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

7,135.5

8,344.0

รวม

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 62

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2558

รายละเอียดของอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคารที่บริษทั ฯ เป็ นเจ้ าของสิ ทธิการเช่ า
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

มูลค่ าทางบัญชี มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 2557 ณ 31 ธ.ค. 2558
(ล้ านบาท)
(ล้ านบาท)

ประเภทของ
การถือสิ ทธิ์

วัตถุประสงค์ ของ
การถือครอง

การใช้ เป็ น
หลักประกัน
การกู้ยมื เงิน

สยามโฟรเซ่น
สาขาตลาดเมืองใหม่

222 ตารางเมตร

0.9

0.7

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สยามโฟรเซ่น
สาขาอุดรธานี

128 ตารางเมตร

0.9

0.7

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สยามโฟรเซ่น
สาขาทุ่งสง

131 ตารางเมตร

0.8

0.7

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สยามโฟรเซ่น
สาขาตลาดย่าโม

145 ตารางเมตร

0.8

0.7

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สยามโฟรเซ่น
สาขาศรี ราชา

259 ตารางเมตร

1.4

1.3

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส
สาขาป่ าตอง

1,682 ตารางเมตร

11.7

10.4

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

แม็คโคร ฟูดช้อป
สาขาทาวน์อินทาวน์

1,468 ตารางเมตร

-

4.0

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สยามโฟรเซ่น
สาขาถนนจันทน์

161 ตารางเมตร

-

0.8

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

สยามโฟรเซ่น
สาขานานาเจริ ญ

409 ตารางเมตร

-

3.7

เจ้าของสิ ทธิ การเช่า

ใช้เป็ นสถานที่
ประกอบการ

ไม่มี

16.5

23.0

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระ
ผูกพัน

อาคารเช่า
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

รวม

4.1.2 บริษทั สยามฟูด เซอร์ วสิ จากัด (บริษทั ย่ อย)
สินทรัพย์
อาคาร
อุปกรณ์ในร้านค้า
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
สิ ทธิการเช่าและส่วนปรับปรุ ง
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57
(ล้ านบาท)
7.4
3.3
4.6
4.3
4.3
23.9

มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58
(ล้ านบาท)
7.0
2.0
7.4
2.7
1.0
20.1

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 63

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2558

4.1.3 บริษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จากัด (บริษทั ย่ อย)

สินทรัพย์
อาคาร
อุปกรณ์ในร้านค้า
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง
อุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ
สิ ทธิการเช่าและส่วนปรับปรุ ง
งานระหว่างก่อสร้าง
รวม

มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 57
(ล้ านบาท)
3.5
0.1
5.9
9.5

มูลค่ าทางบัญชี
ณ 31 ธ.ค. 58
(ล้ านบาท)
2.4
0.5
5.3
8.2

ลักษณะกรรมสิทธิ์

ภาระ
ผูกพัน

อาคารเช่า
เป็ นเจ้าของ
เป็ นเจ้าของ
-

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
-

4.1.4 บริษทั แม็คโคร อาร์ โอเอช จากัด (บริษทั ย่ อย)
ไม่มี เนื่องจากแม็คโคร อาร์โอเอช อยูร่ ะหว่างการเตรี ยมการเพื่อดาเนินธุรกิจ
4.1.5 ARO Company Limited (บริษทั ย่ อย)
ไม่มี เนื่องจาก ARO Company อยูร่ ะหว่างการเตรี ยมการเพื่อดาเนินธุรกิจ
4.1.6 บริษทั โปรมาร์ ท จากัด (บริษทั ย่ อย)
ไม่มี เนื่องจากโปรมาร์ท อยูร่ ะหว่างการเตรี ยมการเพื่อดาเนินธุรกิจ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 64

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2558

4.2 สิ นทรัพย์ ที่ไม่ มตี วั ตนที่สาคัญ
ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 บริ ษ ัท ฯ เป็ นเจ้าของเครื่ องหมายการค้าที่ ส าคัญ ที่ ใ ช้ใ นการประกอบธุ ร กิ จ
ดังต่อไปนี้
เครื่องหมายการค้า

วันที่ออก

วันหมดอายุ

ประเภทสินค้ า

20 ก.ค.
2535

20 ก.ค.
2565



อุป กรณ์ เครื่ องครัว อุป กรณ์ ที่ใช้ในธุ รกิ จโรงแรม
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริ การด้านอาหาร

1

20 ก.ค.
2535

20 ก.ค.
2565



อุป กรณ์ เครื่ องครัว อุป กรณ์ ที่ใช้ในธุ รกิ จโรงแรม
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริ การด้านอาหาร

1

20 ก.ค.
2535

20 ก.ค.
2565



อาหารสดที่เตรี ยมไว้เป็ นชุดเพื่อใช้ในการปรุ ง

1

21 ก.ค.
2535

20 ก.ค.
2565



เค รื่ องเขี ยน เค รื่ องใช้ ส านั ก งาน เค รื่ อ งใช้
สานักงานอัตโนมัติ
อุป กรณ์ เครื่ องครัว อุป กรณ์ ที่ใช้ในธุ รกิ จโรงแรม
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริ การด้านอาหาร

2

เค รื่ องเขี ยน เค รื่ องใช้ ส านั ก งาน เค รื่ อ งใช้
สานักงานอัตโนมัติ
อุปกรณ์ เครื่ องครัว อุปกรณ์ ที่ใช้ใ นธุ รกิ จโรงแรม
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริ การด้านอาหาร

2

อุป กรณ์ เครื่ องครัว อุป กรณ์ ที่ใช้ในธุ รกิ จโรงแรม
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริ การด้านอาหาร
เค รื่ องเขี ยน เค รื่ องใช้ ส านั ก งาน เค รื่ อ งใช้
ส านั ก งานอัต โนมัติ และเครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ าและ
อุปกรณ์ซ่อมบารุ ง

3

3



อุป กรณ์ เครื่ องครัว อุป กรณ์ ที่ใช้ในธุ รกิ จโรงแรม
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริ การด้านอาหาร
เค รื่ องเขี ยน เค รื่ องใช้ ส านั ก งาน เค รื่ อ งใช้
ส านั ก งานอัต โนมัติ และเครื่ องใช้ ไ ฟฟ้ าและ
อุปกรณ์ซ่อมบารุ ง



อาหารที่จดั ไว้เป็ นชุดเพื่อใช้ในการปรุ ง

1



21 ก.ค.
2535

20 ก.ค.
2565




15 ธ.ค.
2535

14 ธ.ค.
2565




15 ธ.ค.
2535

2 เม.ย.
2536

14 ธ.ค.
2565

1 เม.ย.
2566



ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 65

จานวน
สิทธิบัตร
เครื่องหมาย
การค้า

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
เครื่องหมายการค้า

แบบ 56-1 ประจาปี 2558
วันที่ออก

วันหมดอายุ

ประเภทสินค้ า

จานวน
สิทธิบัตร
เครื่องหมาย
การค้า

30 เม.ย.
2536

29 เม.ย.
2566



ผักสด ผลไม้สด

1

9 มิ.ย.
2536

8 มิ.ย.
2566



สิ นค้าของชาทัว่ ไป (General Grocery)

3

9 มิ.ย.
2536

8 มิ.ย.
2566



สิ นค้าของชาทัว่ ไป (General Grocery)

3

31 ต.ค.
2538

30 ต.ค.
2558



2



อุปกรณ์ เครื่ องครั ว อุป กรณ์ ที่ใช้ในธุ รกิ จโรงแรม
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริ การด้านอาหาร
สิ่ งทอและเครื่ องแต่งกาย

5 มี.ค.
2534

4 มี.ค.
2564



สิ นค้าของชาทัว่ ไป (General Grocery)

1

5 มี.ค.
2534

4 มี.ค.
2564



ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดชาระล้าง
สิ นค้าของชาทัว่ ไป (General Grocery)
เครื่ องดื่มน้ าผลไม้
ผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งรส และอาหารดอง

11

ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดชาระล้าง
สิ นค้าของชาทัว่ ไป (General Grocery)
เครื่ องดื่มน้ าผลไม้
ผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งรส และอาหารดอง

7

ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดชาระล้าง
ผลิ ตภัณ ฑ์ซ อสปรุ งรส และผลิ ตภัณ ฑ์อาหารแช่
แข็งและแช่เย็น

4

อาหารดัดแปลงใช้ในทางการแพทย์
ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารหมัก ดอง ขนมขบเคี้ ยว และ
เครื่ องปรุ งในการประกอบอาหาร
ผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งรส และเครื่ องดื่ม

4

4





5 มี.ค.
2534

4 มี.ค.
2564






2 ก.ค.
2544

1 ก.ค.
2564



19 ก.ค.
2534

18 ก.ค.
2564








30 ม.ค.
2546

29 ม.ค.
2566




สิ นค้าของชาทัว่ ไป (General Grocery)
สิ่ งทอ

31 ส.ค.
2546

30 ส.ค.
2566



เนื้ อนกกระจอกเทศ

1

31 ต.ค.
2548

30 ต.ค.
2558



สื่ อโฆษณา

1

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 66

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
เครื่องหมายการค้า

แบบ 56-1 ประจาปี 2558
วันที่ออก

วันหมดอายุ

18 ต.ค.
2550

17 ต.ค.
2560

ประเภทสินค้ า









25 พ.ย.
2552

24 พ.ย.
2562











25 พ.ย.
2552

24 พ.ย.
2562




25 พ.ย.
2552

24 พ.ย.
2562





25 พ.ย.
2552

24 พ.ย.
2562





จานวน
สิทธิบัตร
เครื่องหมาย
การค้า

ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด ชาระล้าง
อุป กรณ์ เครื่ องครัว อุป กรณ์ ที่ใช้ในธุ รกิ จโรงแรม
ร้านอาหาร และธุรกิจให้บริ การด้านอาหาร
สิ นค้าของชาทัว่ ไป (General Grocery)
ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง และอาหารกระป๋ อง
เบเกอรี่ และเครื่ องปรุ งในการประกอบอาหาร
เครื่ องดื่ม

7

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท าค วาม ส ะ อ าด ช าระ ล้ า ง แ ล ะ
เครื่ องสาอางค์
สิ นค้าของชาทัว่ ไป (General Grocery)
เครื่ องเขียน เครื่ องใช้สานักงาน เครื่ องใช้สานักงาน
อัตโนมัติ
ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น
ผัก ผลไม้สด เนื้ อสัตว์ อาหารทะเล อาหารนม
เครื่ องปรุ ง และผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการประกอบ
อาหาร
เครื่ องดื่ม ขนมขบเคี้ยว
วิสกี้

10

ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท าค วาม ส ะ อ าด ช าระ ล้ า ง แ ล ะ
เครื่ องสาอางค์
สิ นค้าของชาทัว่ ไป (General Grocery)

5

สารเสริ มความเป็ นด่างของน้ า สารปรับ ค่ า ความ
เป็ นกรดด่างให้เป็ นกลาง
ผลิตภัณฑ์ทาความสะอาด ชาระล้าง
สิ นค้าของชาทัว่ ไป (General Grocery)

4

ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น
สิ นค้าของชาทัว่ ไป (General Grocery)
เครื่ อ งปรุ ง และผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ ใ ช้ใ นการประกอบ
อาหาร

2

25 พ.ย.
2552

24 พ.ย.
2562



เครื่ องดื่ม และขนมขบเคี้ยว

2

12 พ.ค.
2553

11 พ.ค.
2563



ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง และอาหารกระป๋ อง
เครื่ องดื่ม และเครื่ องปรุ งในการประกอบอาหาร

2



ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 67

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
เครื่องหมายการค้า

4.3

แบบ 56-1 ประจาปี 2558
วันที่ออก

วันหมดอายุ

ประเภทสินค้ า

31 พ.ค.
2553

30 พ.ค.
2563



ข้าวบรรจุถุง

1

18 พ.ย.
2553

17 พ.ย.
2563



3



ผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งและแช่เย็น
จัด การธุ รกิ จค้าปลี ก ค้าส่ ง การจัดการตลาด การ
จัดการด้านการค้า

15 ก.พ.
2555

14 ก.พ.
2565



เนื้ อสัตว์แช่แข็ง

1

15 ก.พ.
2555

14 ก.พ.
2565



เนื้ อสัตว์แช่แข็ง

1

25 ธ.ค.
2555

24 ธ.ค.
2565



กระดาษเช็ดปาก
หลอดกาแฟ ถ้วยกระดาษ ถ้วยกาแฟ จานรอง ถ้วย
ใส่ นม ที่คนกาแฟ

3

7 มี.ค.
2556

6 มี.ค.
2566



ผักสด ผลไม้สด
ผัก และผลไม้ที่ถนอมสภาพแล้ว

2





จานวน
สิทธิบัตร
เครื่องหมาย
การค้า

สั ญญาเช่ าดาเนินงาน
จ านวนเงิ น ขั้น ต่ า ที่ ต ้อ งจ่ า ยในอนาคตตามสั ญ ญาเช่ า ด าเนิ น งานของบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่ อ ย ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2558 มีดงั นี้

ภายใน 1 ปี
เกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
เกินกว่า 5 ปี
รวม

งบการเงินรวม
(ล้ านบาท)
372
1,151
4,012

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
(ล้ านบาท)
357
1,101
3,989

5,535

5,447

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 68

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

4.4

แบบ 56-1 ประจาปี 2558

สรุ ปสั ญญาที่สาคัญ
4.4.1 สั ญญาอนุญาตให้ ใช้ สิทธิในเครื่องหมายการค้ า เครื่องหมายบริการ
เครื่ อ งหมายการค้าและเครื่ อ งหมายบริ การของบริ ษ ัท ฯ อยู่ภ ายใต้สั ญ ญาอนุ ญ าตให้ใช้สิ ท ธิ ใ น
เครื่ องหมายการค้า และเครื่ องหมายบริ การกับซี พี ออลล์ โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
คู่สัญญา

คู่สัญญาผู้อนุญาต: บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
คู่สัญญาผู้รับอนุญาต: บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

ระยะเวลาตามอายุสัญญา

1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558

ลักษณะของบริการ

การรับอนุญาตให้ใช้เครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมายบริ การ

ค่ าบริการตามสัญญา

ร้อยละ 0.5 ของยอดขายของ 10 สาขาแรกของศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแม็คโคร

ขอบเขตของสัญญา

บริ ษทั ฯ ใช้เครื่ องหมายการค้า “Makro” “aro” เป็ นต้น ในการดาเนิ นธุรกิ จ
โดยใช้รูปแบบร้านค้า การจัดเรี ยงสิ นค้ารวมทั้งการบริ หารธุรกิจ และเมื่อมี
การพัฒนารู ปแบบร้านค้าใหม่ของ “Makro” ในประเทศต่าง ๆ บริ ษทั ฯ จะ
ได้รับความรู ้และเทคนิคในการดาเนิ นธุรกิจที่ส่งผลถึงประสิ ทธิ ภาพในการ
ดาเนินธุรกิจ
อายุสญ
ั ญา 1 ปี การต่อสัญญาเป็ นแบบปี ต่อปี ต่อเนื่องกัน

เงือ่ นไขอืน่ ทีส่ าคัญ

คู่ สั ญ ญาทั้ งสองฝ่ ายมี สิ ทธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญาได้ โดยต้อ งแจ้ง ล่ ว งหน้ า
ไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน

หมายเหตุ: ในปี 2556 เมื่อซี พี ออลล์ ได้เข้าซื้ อหุ ้นบริ ษทั ฯ จากเอสเอชวี เนเธอร์แลนด์ บี.วี. ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่เดิมของ
บริ ษทั ฯ นั้น ซี พี ออลล์ ยังได้มาซึ่ งสิ ทธิ ในการใช้ทรัพย์สินทางปั ญญาและสิ ทธิ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย ด้วย
เหตุน้ ี ซี พี ออลล์ จึงได้มาซึ่งสิ ทธิ ในการใช้เครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมายบริ การ ใน 11 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย กัมพูชา
จีน อินโดนีเซี ย ลาว มาเลเซี ย พม่า เวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์ ไต้หวัน และปากีสถาน และให้บริ ษทั ฯ เป็ นผูร้ ับอนุญาตให้ใช้สิทธิใน
เครื่ องหมายการค้า และเครื่ องหมายบริ การในลักษณะสัญญารู ปแบบเดี ยวกัน กับ ที่ เคยเป็ นอยู่เดิ ม ก่ อนการเข้าซื้ อหุ ้ น ของ
บริ ษทั ฯ โดยซีพี ออลล์ ในปี 2556 (โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานความเห็นที่ปรึ กษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับ
การได้มาซึ่ งสิ นทรัพย์โดยบริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) จัดทาโดย บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิ มเอ็ง (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556)

4.4.2 สั ญญารับอนุญาตให้ ใช้ ซอฟต์ แวร์
ซอฟต์แวร์ของบริ ษทั ฯ อยูภ่ ายใต้สญ
ั ญารับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์กบั ซี พี ออลล์ โดยมีสาระสาคัญ
ดังต่อไปนี้
คู่สัญญา

คู่สัญญาผู้อนุญาต: บริ ษทั ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
คู่สัญญาผู้รับอนุญาต: บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

ระยะเวลาตามอายุสัญญา

1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558

ลักษณะของบริการ

การรับอนุญาตให้ใช้เครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมายบริ การ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 69

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2558

ค่ าบริการตามสัญญา

ร้อยละ 0.5 ของยอดขายของ 10 สาขาแรกของศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแม็คโคร

ขอบเขตของสัญญา

บริ ษทั ฯ ใช้เครื่ องหมายการค้า “Makro” “aro” เป็ นต้น ในการดาเนินธุรกิจ
โดยใช้รูปแบบร้านค้า การจัดเรี ยงสิ นค้ารวมทั้งการบริ หารธุรกิจ และเมื่อมี
การพัฒนารู ปแบบร้านค้าใหม่ของ “Makro” ในประเทศต่าง ๆ บริ ษทั ฯ จะ
ได้รับความรู ้และเทคนิ คในการดาเนินธุรกิจที่ส่งผลถึงประสิ ทธิภาพในการ
ดาเนินธุรกิจ

เงือ่ นไขอืน่ ทีส่ าคัญ

อายุสญ
ั ญา 1 ปี การต่อสัญญาเป็ นแบบปี ต่อปี ต่อเนื่องกัน
คู่ สั ญ ญาทั้ งสองฝ่ ายมี สิ ทธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญาได้ โดยต้อ งแจ้ง ล่ ว งหน้ า
ไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน

4.4.3 กรมธรรม์ ประกันภัย Public & Products Liability Insurance ภายใต้ กรมธรรม์ ประกันภัยกลุ่ม
Umbrella Insurance
คู่สัญญา

คู่สัญญาผู้ให้ ประกัน: บริ ษทั ในเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
คู่สัญญาผู้รับการให้ ประกัน: บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

ระยะเวลาตามอายุสัญญา

1 สิ งหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2560

ลักษณะของบริการ

เพื่อลดความเสี่ ยงในเรื่ องความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการกระทาต่าง ๆ
ของบริ ษทั ฯ ต่อบุคคลภายนอก โดยทาประกันในวงเงิน 2,660 ล้านบาท ซึ่ ง
ค่าเบี้ยประกันจะถูกกว่าการประกันภัยโดยบริ ษทั ฯ เอง

ค่ าบริการตามสัญญา

3,200,000 บาทต่อปี

ขอบเขตของสัญญา

เพื่อคุม้ ครองความเสี ยหายต่อบุคคลที่ สามในส่ วนที่ เกิ นจากที่ บริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยทาประกันไว้

เงือ่ นไขอืน่ ทีส่ าคัญ

เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติทวั่ ไป

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 70

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2558

4.4.4 สั ญญาเช่ าทรัพย์ สินเพือ่ การดาเนิน
สิ ทธิการเช่ าในที่ดนิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้เช่าที่ดินเพื่อใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการจานวนทั้งสิ้ น 34
แห่ง ทั้งนี้ มีช่วงอายุสญ
ั ญาเช่าอยูร่ ะหว่าง 10 ปี - 30 ปี และมีช่วงระยะเวลาเช่าที่เหลือตามสัญญาอยู่
ระหว่างประมาณ 7 ปี - 30 ปี โดยมีรายละเอียดทาเลที่ต้ งั พื้นที่ใช้สอย และเงื่อนไขสาคัญดังต่อไปนี้
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

เงือ่ นไขสาคัญ

1. สาขาจรัญสนิทวงศ์1)

22 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

2. สาขาสาทร2)

18 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

3. สาขาสามเสน2)

22 ไร่ 27 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

4. สาขาภูเก็ต3)

24 ไร่ 21.75 ตารางวา

-

5. สาขาสมุย3)

14 ไร่ 10.7 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

6. สาขาลาพูน3)

21 ไร่ 7 ตารางวา

7. สาขาราชบุรี3)

21 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

8. สาขาป่ าตอง2)

1 ไร่

คามัน่ ต่ออายุ

9. สาขาราไวย์2)

3 ไร่ 2 งาน 64.3 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

10. สาขาเกาะพะงัน2)

6 ไร่ 1 งาน 81.4 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

11. สาขาบึงกาฬ3)

20 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

12. สาขาพัทยาเหนือ3)

8 ไร่ 48.25 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

13. สาขาแม่สาย3)

35 ไร่ 1 งาน 61 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

14. สาขาศาลายา3)

24 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา

-

15. สาขาแม่สอด3)

21 ไร่

คามัน่ ต่ออายุ

16. สาขาถลาง3)

25 ไร่

คามัน่ ต่ออายุ

17. สาขาระนอง3)

26 ไร่ 1 งาน 8.8 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

18. สาขากัลปพฤกษ์3)

10 ไร่ 97.1 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

19. สาขาฝาง3)

26 ไร่

คามัน่ ต่ออายุ

20. สาขานครอินทร์3)

24 ไร่ 2 งาน 80.5 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

21. สาขาศรี นคริ นทร์ 23)

6 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 71
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ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

เงือ่ นไขสาคัญ

22. สาขาบ้านเพ3)

8 ไร่ 3 งาน 46.7 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

23. สาขาทุ่งสง3)

18 ไร่ 2 งาน 25.2 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

24. สาขาพิษณุโลก 23)

22 ไร่

คามัน่ ต่ออายุ

25. สาขาเกาะช้าง3)

6 ไร่

คามัน่ ต่ออายุ

26. สาขาโคราช 23)

22 ไร่ – งาน 27 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

27. สาขาศรี สะเกษ3)

56.6 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

28. สาขาป่ าตอง (ส่วนขยาย) 2)

200 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

29. สาขาราไวย์ (ส่วนขยาย)2)

1 ไร่ 50 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

30. สาขากะรน3)

3 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

31. สาขาอ่าวนาง2)

6 ไร่

คามัน่ ต่ออายุ

32. สาขาน่าน3)

28 ไร่ – งาน 78.3 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

33. สาขาวาริ นชาราบ3)

27 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา

คามัน่ ต่ออายุ

34. สาขานครนายก3)

5ไร่

-

หมายเหตุ: 1) ระยะเวลาเช่าที่เหลือตามสัญญาต่ากว่า 10 ปี
2) ระยะเวลาเช่าที่เหลือตามสัญญาตั้งแต่ 10-20 ปี
3) ระยะเวลาเช่าที่เหลือตามสัญญาตั้งแต่ 20-30 ปี

สิ ทธิการเช่ าในอาคารและส่ วนปรับปรุ งอาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ ได้เช่าอาคารเพื่อใช้เป็ นที่ต้ งั สถานที่ประกอบการจานวนทั้งสิ้ น 9
แห่ ง ทั้งนี้ มีช่วงอายุสัญญาเช่ าอยู่ระหว่าง 3 ปี - 10 ปี และมีช่วงระยะเวลาเช่ าที่ เหลือตามสัญญาอยู่
ระหว่างประมาณ 6 เดือน -7 ปี โดยมีรายละเอียดทาเลที่ต้ งั พื้นที่ใช้สอย และเงื่อนไขสาคัญดังต่อไปนี้
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ทาเลทีต่ ้งั

พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

เงือ่ นไขสาคัญ

1. สยามโฟรเซ่น สาขาตลาดเมืองใหม่

222 ตารางเมตร

ให้สิทธิได้เช่าก่อนผูอ้ ื่น
ภายหลังหมดอายุสญ
ั ญาเช่า

2. สยามโฟรเซ่น สาขาอุดรธานี

128 ตารางเมตร

คามัน่ ต่ออายุ

3. สยามโฟรเซ่น สาขาทุ่งสง

131 ตารางเมตร

คามัน่ ต่ออายุ

4. สยามโฟรเซ่น สาขาตลาดย่าโม

145 ตารางเมตร

คามัน่ ต่ออายุ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 72
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พืน้ ทีใ่ ช้ สอย

เงือ่ นไขสาคัญ

5. สยามโฟรเซ่น สาขาศรี ราชา

259 ตารางเมตร

คามัน่ ต่ออายุ

6. แม็คโคร ฟูดเซอร์วสิ สาขาป่ าตอง

1,682 ตารางเมตร

คามัน่ ต่ออายุ

7. แม็คโคร ฟูดช้อป สาขาทาวน์ อิน ทาวน์ 1,984 ตารางเมตร

คามัน่ ต่ออายุ

8. สยามโฟรเซ่น สาขาตลาดนานาเจริ ญ

400.30 ตารางเมตร

9. สยามโฟรเซ่น สาขาถนนจันทน์

112 ตารางเมตร

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 73

คามัน่ ต่ออายุ

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

4.5

แบบ 56-1 ประจาปี 2558

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย และนโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษทั ย่ อย
4.5.1 เงินลงทุนบริษทั ย่ อย
เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงในงบการเงินของบริ ษทั ฯ โดยใช้วิธีราคาทุน เงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวเป็ นการลงทุนในกิจการที่บริ ษทั ฯ ถือหุน้ มากกว่าร้อยละ 50 ของสิ ทธิ ในการออกเสี ยงทั้งหมด
และกิจการที่บริ ษทั ฯ มีอานาจในการควบคุม การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะบันทึกเป็ นค่า
เผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วสิ จากัด
บริ ษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จากัด
บริ ษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จากัด
บริ ษทั โปรมาร์ท จากัด

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
เงินลงทุนตามวิธี
ราคาทุน
(ล้ านบาท)
270
78
31
3

รวม

382

เงินลงทุนและรายละเอียดบริษทั ย่ อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริษัท
สยามฟูด
เซอร์วสิ

ประเภทกิจการ

สัดส่ วน
การถือหุ้น
ประกอบธุ ร กิ จ น าเข้ า และจั ด จ าหน่ า ย 99.99%
สิ นค้าพร้อมบริ การจัดส่ งประเภทอาหาร
สดและอาหารแช่ แ ข็ง คุ ณ ภาพชั้น ดี เช่ น
เนื้ อสั ต ว์ อ าห ารท ะเล มั น ฝ รั่ ง กลุ่ ม
สิ น ค้าเบเกอรี่ เครื่ อ งปรุ งรสและอาหาร
พ ร้ อ ม ป รุ ง ชั้ น เลิ ศ จ าก ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มธุรกิจบริ การด้านอาหาร อาทิ เช่น
โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิ น ธุรกิจจัด
เลี้ยง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผูค้ า้ ส่ ง

ทุนจด
ทะเบียน
45
ล้านบาท

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 74

ทุนชาระ
แล้ ว
45
ล้านบาท

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

บริษัท
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ประเภทกิจการ

สัดส่ วน
การถือหุ้น

ARO
Company

เป็ นต้น
ประกอบธุ ร กิ จ น าเข้ า และจั ด จ าหน่ า ย 100.00%
สิ นค้าพร้อมบริ การจัดส่ งประเภทอาหาร
สดและอาหารแช่ แ ข็ง คุ ณ ภาพชั้น ดี เช่ น
เนื้ อสั ต ว์ อ าห ารท ะเล มั น ฝ รั่ ง กลุ่ ม
สิ น ค้าเบเกอรี่ เครื่ อ งปรุ งรสและอาหาร
พ ร้ อ ม ป รุ ง ชั้ น เลิ ศ จ าก ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่ ม ธุ ร กิ จ บริ การด้ า นอาหารใน
ประเทศเวี ย ดนาม อาทิ เช่ น โรงแรม
ร้านอาหารรวมถึงธุ รกิ จให้บริ การอาหาร
จานด่วน ธุรกิจจัดเลี้ยง เป็ นต้น
ประกอบธุ ร กิ จ ลงทุ น ในต่ า งประเทศ 99.99%
รวมทั้ งให้ บ ริ ก ารด้า นการบริ ห าร ด้า น
เทคนิค และ/หรื อ การให้บริ การสนับสนุน
แก่บริ ษทั ในเครื อ
ประกอบธุ ร กิ จ ให้ บ ริ ก ารด้านการตลาด 100.00%
และให้คาปรึ กษาในประเทศเมียนมาร์

โปรมาร์ท

ประกอบธุรกิจจาหน่ายสิ นค้าอุปโภค

วีนาสยาม ฟู้ ด

แม็คโคร อาร์
โอเอช

99.99%

ทุนจด
ทะเบียน

ทุนชาระ
แล้ ว

2.5
2.5
ล้านเหรี ยญ ล้านเหรี ยญ
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ

125
ล้านบาท

31.25
ล้านบาท

500,000
เหรี ยญ
สหรัฐฯ
10
ล้านบาท

90,000
เหรี ยญ
สหรัฐฯ
2.5
ล้านบาท

4.5.2 นโยบายการลงทุนและการควบคุมบริษทั ย่ อย
บริ ษทั ฯ มีนโยบายลงทุนในบริ ษทั ย่อย กิ จการที่ ควบคุมร่ วมกัน หรื อบริ ษทั ร่ วมที่ มีวตั ถุประสงค์ใน
การประกอบกิ จการที่เป็ นส่ วนสนับสนุนกิจการบริ ษทั ฯ อันจะทาให้บริ ษทั ฯ มีผลประกอบการหรื อ
ผลกาไรเพิ่มมากขึ้น หรื อธุ รกิจที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ให้กบั บริ ษทั ฯ โดยสามารถสนับสนุนการ
ดาเนิ นธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯ ให้มีความครบวงจรมากขึ้น หรื อเป็ นธุ รกิจซึ่ งอยู่ในอุตสาหกรรมที่ มี
แนวโน้มการเจริ ญเติบโตและจะคานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็ นสาคัญ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หน้าที่ 75
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5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมิได้เป็ นคู่ความหรื อคู่กรณี ในคดีหรื อข้อพิพาททางกฎหมายใด ๆ ที่ยงั ไม่สิ้นสุ ดที่อาจ
ส่ งผลกระทบด้านลบต่อสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยที่มีจานวนสู งเกิ นกว่าร้อยละ 5 ของส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ น้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 รวมทั้งคดีที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
อย่างมีนยั สาคัญ และคดีอื่นที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย

ส่ วนที่ 1 ข้อ 5 ข้อพิพาททางกฎหมาย หน้าที่ 76

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
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6. ข้ อมูลทั่วไปและข้ อมูลอืน่ ที่สำคัญ
6.1 ข้ อมูลทั่วไป
บริษทั สยำมแม็คโคร จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ฯ”)
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 0107537000521 (เดิมเลขที่ บมจ. 299)
วันที่จดทะเบียน
: 10 พฤษภาคม 2531
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
: 3498 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0 2723 1000 โทรสาร 0 2375 2927
เว็บไซต์ www.siammakro.co.th
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุ รกิ จศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแบบชาระเงิ นสดและบริ การตนเอง
ภายใต้ชื่อ “แม็คโคร” ในการจัดจาหน่ ายสิ นค้าอุ ปโภคบริ โภค ให้แ ก่
ลูกค้าทัว่ ประเทศ โดยมี กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นผูป้ ระกอบธุ รกิ จขนาด
เล็ก ถึ งขนาดกลาง ได้แ ก่ กลุ่ ม ร้ า นค้าปลี ก รายย่อ ย กลุ่ ม โฮเรก้า กลุ่ ม
สถาบันต่าง ๆ รวมถึงผูป้ ระกอบธุรกิจบริ การ
จานวนและชนิดของหุน้
: หุน้ สามัญจดทะเบียน จานวน 4,800,000,000 หุน้
ทุนจดทะเบียน
: 2,400,000,000 บาท จานวน 4,800,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว : 2,400,000,000 บาท จานวน 4,800,000,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
บริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
บริษทั ย่ อย
(1) บริษทั สยำมฟูด เซอร์ วสิ จำกัด
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 0105527032739 (เดิมเลขที่ 3276/2527)
วันที่จดทะเบียน
: 7 กันยายน 2527
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
: 2439 ถนนริ มทางรถไฟเก่าสายปากน้ า แขวงพระโขนง เขตคลองเตย
กรุ งเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0 2620 6000 โทรสาร 0 2620 6001
เว็บไซต์ www.siamfoodservices.com
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุ รกิจนาเข้าและจัดจาหน่ ายสิ นค้าพร้อมบริ การจัดส่ งประเภท
อาหารสดและอาหารแช่ แข็งคุ ณภาพชั้นดี เช่ น เนื้ อสัตว์ อาหารทะเล
มันฝรั่ง กลุ่มสิ นค้าเบเกอรี่ เครื่ องปรุ งรสและอาหารพร้อมปรุ ง ชั้นเลิศ

ส่ วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ ข้อ 6 ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสาคัญอื่น หน้าที่ 77

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2558

จากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุ รกิ จ
บริ การด้านอาหาร อาทิ เช่ น โรงแรม ร้านอาหาร สายการบิ น ธุ รกิจจัด
เลี้ยง โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ผูค้ า้ ส่ ง เป็ นต้น
จานวนและชนิดของหุน้
: หุน้ สามัญจดทะเบียน จานวน 450,000 หุน้
ทุนจดทะเบียน
: 45,000,000 บาท จานวน 450,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว : 45,000,000 บาท จานวน 450,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
(2) บริษทั วีนำสยำม ฟู้ ด จำกัด
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 411043002045
วันที่จดทะเบียน
: 15 ตุลาคม 2555
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
: 44 บี ถนนฟาน ซิ ค ลอง วาร์ด 3 ดิสทริ ก ฟูนวน โฮจิมินห์ซิต้ ี
ประเทศเวียดนาม
โทรศัพท์ (848) 7309 1188 โทรสาร (848) 3995 6765
เว็บไซต์ www.vinasiamfood.com.vn
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุ รกิจนาเข้าและจัดจาหน่ ายสิ นค้าพร้อมบริ การจัดส่ งประเภท
อาหารสดและอาหารแช่ แข็งคุ ณภาพชั้นดี เช่ น เนื้ อสัตว์ อาหารทะเล
มันฝรั่ง กลุ่มสิ นค้าเบเกอรี่ เครื่ องปรุ งรสและอาหารพร้อมปรุ งชั้นเลิ ศ
จากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มธุ รกิ จ
บริ การด้านอาหารในประเทศเวียดนาม อาทิ เช่ น โรงแรม ร้านอาหาร
รวมถึงธุรกิจให้บริ การอาหารจานด่วน ธุรกิจจัดเลี้ยง เป็ นต้น
ทุนจดทะเบียน
: 2,500,000 เหรี ยญสหรัฐฯ
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว : 2,500,000 เหรี ยญสหรัฐฯ
(3) บริษทั แม็คโคร อำร์ โอเอช จำกัด
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 0105557153364
วันที่จดทะเบียน
: 14 ตุลาคม 2557
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
: 3498 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ
กรุ งเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0 2723 1000 โทรสาร 0 2375 2927
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุ รกิ จลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งให้บริ การด้านการบริ หาร
ด้านเทคนิค และ/หรื อ การให้บริ การสนับสนุนแก่บริ ษทั ในเครื อ
จานวนและชนิดของหุน้
: หุน้ สามัญจดทะเบียน จานวน 1,250,000 หุน้
ทุนจดทะเบียน
: 125,000,000 บาท จานวน 1,250,000 หุน้
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มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว : 31,2500,000 บาท จานวน 1,250,000 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
(4) ARO Company Limited
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
: 889 FC/2014-2015
วันที่จดทะเบียน
: 28 พฤศจิกายน 2557
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่
: Room No. 202 Condo A, Shwe Hinthar Condominium, Pyay Road,
Hlaing Township, Yangon, Myanmar
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุ รกิ จให้บริ การด้านการตลาด และให้คาปรึ กษาในประเทศ
เมียนมาร์
ทุนจดทะเบียน
: 500,000 เหรี ยญสหรัฐฯ
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว : 90,000 เหรี ยญสหรัฐฯ
(5) บริษทั โปรมำร์ ท จำกัด
ทะเบียนบริ ษทั เลขที่
วันที่จดทะเบียน
ที่ต้ งั สานักงานใหญ่

: 0105558034130
: 23 กุมภาพันธ์ 2558
: 3498 ชั้น 2 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจัน่ เขตบางกะปิ
กรุ งเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 0 2723 1000 โทรสาร 0 2375 2927
ประเภทธุรกิจ
: ประกอบธุรกิจจาหน่ายสิ นค้าอุปโภค
จานวนและชนิดของหุน้
: หุน้ สามัญจดทะเบียน จานวน 100,000 หุน้
ทุนจดทะเบียน
: 10,000,000 บาท จานวน 100,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท
ทุนที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว : 2,500,000 บาท จานวน 100,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท

บริษทั ร่ วม
- ไม่มี 6.2 ข้ อมูลสำคัญอืน่ ที่มผี ลกระทบต่ อกำรตัดสิ นใจของผู้ลงทุน
- ไม่มี -
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6.3 บุคคลอ้ ำงอิง
นายทะเบียนหุน้

ผูส้ อบบัญชี

แบบ 56-1 ประจาปี 2558

:

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9000, 0 2009 9999 โทรสาร 0 2009 9991

:

- นายเจริ ญ ผูส้ มั ฤทธิ์ เลิศ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4068
- นางมัญชุภา สิ งห์สุขสวัสดิ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 6112
- นายวีระชัย รัตนจรัสกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4323
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ชั้น 50-51 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2677 2000 โทรสาร 0 2677 2222

ที่ปรึ กษากฎหมาย

:

บริ ษทั สานักงานกฎหมายสยามซิ ต้ ี จากัด
ชั้น 20 อาคารรัจนาการ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2676 6667 8 โทรสาร 0 2676 6188-9
บริ ษทั ชวลิต แอนด์ แอซโซซิ เอทส์ จากัด
ชั้น 20 อาคารรัจนาการ 3 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0 2676 6667 8 โทรสาร 0 2676 6188-9
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
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7.
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ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
ณ วัน ปิ ดสมุ ด ทะเบี ย นผู ้ถื อ หุ ้ น ล่ า สุ ด วัน ที่ 25 สิ งหาคม 2558 บริ ษั ท ฯ มี ทุ น จดทะเบี ย นจ านวน
2,400,000,000 บ าท เป็ น ทุน ช าระแ ล ว้ จ าน วน 2,400,000,000 บ าท โด ยเป็ น หุ ้น ส าม ญั ทั ้ ง สิ ้ น
4,800,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท
7.2 ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นใหญ่
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุน้ ล่าสุ ด ณ วันที่ 25 สิ งหาคม 2558 มีดงั นี้
รายชื่อ
จานวนหุ้น
สั ดส่ วนการถือหุ้น
(หุ้น)
(ร้ อยละ)
บริ ษทั สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จากัด*
2,640,302,800
55.01
บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)*
2,057,846,700
42.87
อื่น ๆ
101,850,500
2.12
รวม
4,800,000,000
100.00
หมายเหตุ : * บริ ษทั สยามแม็คโคร โฮลดิ้ ง (ประเทศไทย) จากัด และ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ในกลุ่ มเครื อ
ซี พี ออลล์ ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ้นใหญ่ของบริ ษทั ฯ โดยมีสัดส่ วนการถื อหุ ้นในบริ ษทั ฯ รวมกัน ร้ อยละ 97.88 ของหุ้นที่ออกและเรี ยกชาระ
แล้วทั้งหมด

7.3

ข้ อตกลงระหว่ างผู้ถือหุ้นใหญ่
ไม่มีข อ้ ตกลงระหว่า งผูถ้ ือ หุ ้น รายใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเรื่ องที่ มีผ ลกระทบต่อ การออก
และเสนอขายหลักทรัพย์หรื อการบริ หารงานของบริ ษทั ฯ

7.4

การออกหลักทรัพย์ อนื่
- ไม่มี -

7.5

นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
7.5.1

นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
หากไม่มีความจาเป็ นอื่นใด คณะกรรมการบริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) มีนโยบายที่ จะ
เสนอให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นพิจารณาจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั ฯ แก่ผถู ้ ือหุ ้นเป็ นจานวนไม่น้อยกว่า
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ร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ ที่หักภาษี เงิ นได้แล้วในแต่ ละปี โดยเริ่ มจากผลการดาเนิ นงานตั้งแต่ ปี
2537 เป็ นต้นไป
7.5.2

นโยบายการจ่ ายเงินปันผลของบริษทั ย่ อย
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ย่อย คณะกรรมการของบริ ษทั ย่อยจะพิจารณาเป็ นครั้งคราว
ไป

7.5.3

ข้ อมูลการจ่ ายเงินปันผลย้ อนหลัง (ปี 2553 - 2557)
กาไรต่อหุ น้ ของบริ ษทั ฯ ในปี 2553 ถึง 2557 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี
ตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2557 ร้อยละ 27.5
บริ ษทั ฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
ของบริ ษทั ฯ โดยตั้งแต่ปี 2553 ถึง ปี 2557 บริ ษทั ฯ มีอตั ราการจ่ายเงินปั นผลเฉลี่ยร้อยละ 86.7 ต่อปี
และเงินปันผลต่อหุน้ มีอตั ราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี ตั้งแต่ปี 2553 ถึง ปี 2557 เท่ากับร้อยละ 21.8
ข้ อมูลการจ่ ายเงินปันผลย้ อนหลัง (ปี 2553 - 2557)
กาไรต่อหุน้ (บาท)*
เงินปันผลต่อหุน้ (บาท)*
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (ร้อยละ)

2553
0.39
0.35
89.3

2554
0.55
0.53
95.0

2555
0.74
0.63
84.9

2556**
0.90
0.80
89.1

2557**
1.03
0.77
75.1

หมายเหตุ:
*
กาไรต่อหุ้นและเงินปันผลต่อหุ้นที่แสดงข้างต้นคานวณโดยใช้จานวนหุ ้นทั้งหมด 4,800,000,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท เพื่ อวัตถุ ประสงค์ในการเปรี ยบเที ยบ โดยที่ ประชุ มวิสามัญ ผูถ้ ื อหุ้นของบริ ษทั ฯ เมื่ อวันที่ 20
กันยายน 2556 ได้มีมติอนุมตั ิการเปลี่ ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
10 บาท จานวน 240,000,000 หุ ้น เป็ นมูลค่าที่ ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จานวน 4,800,000,000 หุ ้น ทั้งนี้ เงินปั นผล
ต่อหุ้นตามมติที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2553 ปี 2554 และปี
2555 เท่ากับ 7.00 บาทต่อหุ้น 10.50 บาทต่อหุ ้น และ 12.50 บาทต่อหุ ้น ตามลาดับ
** ในปี 2558 ได้มี ก ารปรั บ ปรุ ง งบก าไรขาดทุ น รวม งบก าไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ รวม ย้อ นหลังปี 2556 และ 2557
เนื่องจากการบังคับใช้ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้ หน้าที่ 83
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แบบ 56-1 ประจาปี 2558

8. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย
- คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
- คณะกรรมการชุดย่อย ที่ช่วยกลัน่ กรองเรื่ องที่สาคัญซึ่ งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
จานวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
- คณะผูบ้ ริ หารโดยมีประธานเจ้าหน้าบริ หารเป็ นผูบ้ ริ หารสูงสุ ดของบริ ษทั ฯ
8.1 คณะกรรมการบริษทั ฯ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีกรรมการจานวน 18 คน ประกอบด้วย
- กรรมการที่ ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารจานวน 10 คนโดยในจานวนนี้ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 6
คน (เท่ากับ 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด)
- กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร (มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ) จานวน 8 คน
โดยคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ เป็ นผูแ้ ต่ งตั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการหรื อผูท้ ี่ประธานกรรมการมอบหมายมีหน้าที่เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยส่ งหนังสื อนัด
ประชุม ไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนวันประชุ ม เพื่อให้กรรมการบริ ษทั ฯ มีเวลาเพียงพอที่จะศึกษา พิจารณา และ
ตัดสิ นใจอย่างถูกต้องในเรื่ องต่าง ๆ โดยประธานกรรมการจะทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุม เว้นแต่กรณี
ที่ ประธานกรรมการอาจขาดความเป็ นอิ ส ระหรื อมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในวาระที่ พิจารณา ให้
กรรมการอิสระท่านอื่นเป็ นประธานในที่ประชุมในการพิจารณาวาระดังกล่าว

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ หน้าที่ 84

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2558

รายชื่อคณะกรรมการบริษทั ฯ และการเข้ าร่ วมประชุมของกรรมการบริษทั ฯ และประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558
ประชุ ม
คณะกรรมการ
รายชื่อ

ตาแหน่ ง

1. นายอาสา สารสิ น
2. นายอรรถพร ข่ายม่าน
3. นายชวลิต อัตถศาสตร์(1)
4. นายธี ระ วิภูชนิน

5. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
6. นายโชติ โภควนิช
7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์
8. นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล
9. ดร. ประเสริ ฐ จารุ พนิช

10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล(2)
11. นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
12. นายสุ ภกิต เจียรวนนท์
13. นายณรงค์ เจียรวนนท์
14. นายศุภชัย เจียรวนนท์
15. นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
16. นายอารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์
17. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
18. นายฟิ ลลิป วิลเลียม ค๊อกซ์

กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ
รองประธานกรรมการที่ 1 และ
กรรมการบริ หาร (กลุ่ม 1)
รองประธานกรรมการที่ 2 และ
กรรมการบริ หาร (กลุ่ม 2)
กรรมการบริ หาร และ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการบริ หาร (กลุ่ม 2)
กรรมการ และกรรมการบริ หาร (กลุ่ม 2)
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริ หาร (กลุ่ม 1)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริ หาร (กลุ่ม 1)
กรรมการ และกรรมการบริ หาร (กลุ่ม 2)
กรรมการ

วาระการดารงตาแหน่ ง

ประชุ ม
คณะกรรมการ
สรรหาและ
กาหนด
ค่ าตอบแทน
(1 ครั้ง)

ประชุ ม
สามัญ
ผู้ถือหุ้น

เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560

(4 ครั้ง)
4/4

เม.ย. 2558 - เม.ย. 2561

4/4

1/1

เม.ย. 2558 - เม.ย. 2561

3/4

1/1

เม.ย. 2558 - เม.ย. 2561

3/4

เม.ย. 2558 - เม.ย. 2561

4/4

1/1

เม.ย. 2558 - เม.ย. 2561

4/4

0/1

เม.ย. 2558 - เม.ย. 2561

3/4

0/1

เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560

4/4

1/1

เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560

4/4

1/1

0/1

เม.ย. 2557 – เม.ย. 2560
เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560
ก.ค. 2556 - เม.ย. 2559
ก.ค. 2556 - เม.ย. 2559
ก.ค. 2556 - เม.ย. 2559
ก.ค. 2556 - เม.ย. 2559
ก.ค. 2556 - เม.ย. 2559
เม.ย. 2557 - เม.ย. 2560
เม.ย. 2556 - เม.ย. 2559

4/4
4/4
1/4
4/4
0/4
2/4
4/4
4/4
4/4

1/1

1/1
1/1
0/1
0/1
0/1
0/1
0/1
1/1
1/1

1/1

(1 ครั้ง)
1/1

0/1

หมายเหตุ

(1) ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2558 มีผลวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
(2) ลาออกจากตาแหน่งกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีผลวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558
(3) กรรมการบริ ห าร หมายถึ ง กรรมการที่ มี อ านาจลงนามผูก พันบริ ษ ัท ฯ โดยกรรมการบริ ห ารคนใดคนหนึ่ ง จาก (กลุ่ ม 1) ลงนามร่ ว มกับ
กรรมการบริ หารคนใดคนหนึ่งจาก (กลุ่ม 2) รวมเป็ นสองคนลงลายมือชื่อร่ วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษทั ฯ
(4) สาเหตุที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการเนื่องจากติดภารกิจ

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ หน้าที่ 85

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2558

รายงานการถือหลักทรัพย์ ของกรรมการและผู้บริหารของบริษทั ฯ ในปี 2558 และ 2557
(รวมคู่สมรส และบุตรที่ยงั ไม่ บรรลุนิตภิ าวะ)
รายชื่อ
1. นายอาสา สารสิ น
2. นายอรรถพร ข่ายม่าน
3. นายชวลิต อัตถศาสตร์
4. นายธีระ วิภูชนิน
5. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
6. นายโชติ โภควนิช
7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์
8. นางสุชาดา อิทธิจารุ กลุ
9. ดร. ประเสริ ฐ จารุ พนิช
10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล
11. นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล
12. นายสุภกิต เจียรวนนท์
13. นายณรงค์ เจียรวนนท์
14. นายศุภชัย เจียรวนนท์
15. นายอดิเรก ศรี ประทักษ์
16. นายอารุ ง สรรพสิ ทธิ์วงศ์
17. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
18. นายฟิ ลลิป วิลเลียม ค๊อกซ์
19. นายชิ หลุง ลิน
20. นายฌอง มิเชล เดอ ไกเยอ
21. นายพอล สตีเฟ่ น ฮาวเว่
22. นายดาวิด พูซิเยร์

จานวนหุ้น (หุ้น)
ณ 31 ธันวาคม
2558
2557
200
200
N/A

เพิม่ ขึน้ /
ลดลง
-

องค์ ประกอบของคณะกรรมการบริษทั
ข้อบังคับบริ ษทั ฯ กาหนดให้คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่นอ้ ยกว่าห้า (5) คน
หรื อจานวนขั้นต่าตามที่กฎหมายและมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ กาหนดแต่ไม่เกินสิ บแปด (18) คน และกรรมการไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นประเทศไทย โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะต้อง
เป็ นผูม้ ี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษ ัทมหาชนจากัด และกฎหมายอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง และกรรมการจะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ หรื อไม่กไ็ ด้

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ หน้าที่ 86
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วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 15 กาหนดว่า ในการประชุ มสามัญประจาปี ทุ กครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ตาแหน่ ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา โดยให้กรรมการที่ อยู่ในตาแหน่ งนานที่ สุ ดเป็ นผูอ้ อกจากต าแหน่ ง ถ้าจานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคี ยงที่ สุดถึงส่ วน 1 ใน 3 กรรมการ
ซึ่ งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
กรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษทั ฯ
นายก่ อศักดิ์ ไชยรั ศมี ศกั ดิ์ หรื อ นายอารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์ หรื อ นายณรงค์ เจี ยรวนนท์ หรื อ นายประเสริ ฐ
จารุ พนิ ช คนใดคนหนึ่ ง ลงลายมื อชื่ อร่ วมกับ นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล หรื อ นางเสาวลักษณ์ ถิ ฐาพันธ์ หรื อ
นายพิ ทยา เจี ยรวิสิ ฐกุล หรื อ นายปิ ยะวัฒ น์ ฐิ ตะสัทธาวรกุล รวมเป็ นสองคนและประทั บตราส าคัญของ
บริ ษทั ฯ
หน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษทั ฯ
1) ประธานกรรมการ หรื อผูท้ ี่ ประธานกรรมการมอบหมายมีหน้าที่ เรี ยกประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
โดยส่ งหนังสื อนัด ประชุ มไม่ น้อยกว่า 7 วันก่ อนวันประชุ ม เพื่ อให้กรรมการบริ ษ ทั ฯ มี เวลาเพี ยง
พอที่จะศึกษา พิจารณา และตัดสิ นใจอย่างถูกต้องในเรื่ องต่าง ๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
2) มีบทบาทในการกาหนดระเบียบวาระการประชุมร่ วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
3) มีหน้าที่ ควบคุมการประชุ มให้มีประสิ ทธิ ภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะนาเสนอข้อมูล
สนับสนุนและเปิ ดโอกาสให้กรรมการซักถามและแสดงความคิ ดเห็นอย่างอิสระ ควบคุมประเด็นใน
การอภิปราย และสรุ ปมติที่ประชุม
4) มีบทบาทสาคัญในการส่ งเสริ มให้กรรมการบริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิตามหลักการกากับดูแลกิ จการ เช่ น การ
แสดงตน งดออกเสี ยงลงมติ และการออกจากห้องประชุม เมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5) สื่ อสารข้อมูลสาคัญต่าง ๆ ให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้รับทราบ
6) สนับสนุนให้กรรมการบริ ษทั ฯ เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุ ้น และทาหน้าที่ เป็ นประธานในที่ประชุ ม เพื่อ
ควบคุมการประชุมให้มีประสิ ทธิ ภาพ และตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้
7) สนับสนุ นให้คณะกรรมการบริ ษ ัทฯ ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ตามกฎหมาย และตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
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หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ฯ
1) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่กาหนดทิศทางและนโยบายหลักของบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งกากับดูแลฝ่ าย
บริ หารให้ดาเนิ นการตามนโยบายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และผูถ้ ือหุ ้น
ด้วยความโปร่ งใสและเป็ นธรรม ภายใต้กรอบข้อกาหนดของกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุรกิจ
2) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ ในการกาหนดวิสัยทัศน์ แผนการดาเนิ นงาน และงบประมาณของ
บริ ษ ัทฯ ตลอดจนกากับ ดู แลให้ฝ่ ายบริ ห ารด าเนิ นการให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณที่
กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุ ดให้แก่กิจการ
3) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องเป็ นผูก้ าหนดจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ เพื่อให้กรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร
พนักงาน รวมถึ งลูกจ้างทุ กคน ใช้เป็ นแนวทางในการประพฤติ ป ฏิ บัติ ควบคู่ ไปกับข้อบังคับและ
ระเบียบของบริ ษทั ฯ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
4) คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ต้องปฎิ บัติ หน้าที่ ดว้ ยความรู ้ ค วามสามารถอย่างเต็มที่ รั บผิ ด ชอบต่ อการ
ตัดสิ นใจของตนเอง โดยใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระบนพื้นฐานของความซื่ อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวังและ
รอบคอบ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกฝ่ าย
5) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ในการอนุมตั ิในส่ วนการดาเนิ นการทางการเงินเกี่ยวกับการลงทุนของ
บริ ษทั ฯ โดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั ฯ และเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
6) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องจัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิ น การสอบบัญชี การควบคุ ม
ภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีความน่ าเชื่ อถือ มีการทบทวนระบบการควบคุมภายในและการ
ตรวจสอบภายในเป็ นประจาเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
7) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องละเว้นหรื อหลี กเลี่ยงการมี ส่วนร่ วมในกิ จการใด ๆ ซึ่ งมี ส่วนได้เสี ยกับ
กิจการของบริ ษทั ฯ หรื ออาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ รวมทั้งสอดส่ องดูแล
เรื่ องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
8) คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ต้อ งจัด ให้ มีเลขานุ การบริ ษ ัท ฯ เพื่ อ ให้ค าแนะน าทางด้านกฎหมายและ
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ เพื่อช่วยให้คณะกรรมการและบริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิให้เป็ นไป
ตามที่กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่มีผลบังคับใช้
9) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องจัดให้มีการทบทวนและประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของตนเองทั้งคณะเป็ น
ประจาทุ กปี โดยร่ วมกันพิ จารณาผลการดาเนิ นงานและปั ญหาเพื่ อสะท้อนถึงประสิ ทธิ ภาพในการ
ดาเนินงานและหาแนวทางปรับปรุ งแก้ไข
10) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีหน้าที่ตอ้ งเข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทุก
ครั้ง หากมีภารกิจสาคัญที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ให้แจ้งต่อประธานกรรมการบริ ษทั ฯ
11) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ต้องจัดให้มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ ดี
และจรรยาบรรณของบริ ษทั ฯ ไม่นอ้ ยกว่าปี ละ 1 ครั้ง
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ หน้าที่ 88

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2558

8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ มีจานวนทั้งสิ้ น 6 ท่าน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
รายชื่อ

ตาแหน่ ง*

1. นางสุชาดา อิทธิจารุ กลุ

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

2. นายชิ หลุง ลิน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานฝ่ ายบริ หารสิ นค้า ฝ่ ายการตลาด และ
ฝ่ ายซัพพลายเชน
เจ้าหน้าที่บริ หาร - ฝ่ ายพัฒนานวัตกรรม*

3. นายฌอง มิเชล เดอ ไกเยอ
4. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
5. นายดาวิด พูซิเยร์
6. นายพอล สตีเฟ่ น ฮาวเว่
หมายเหตุ

รองประธานเจ้าหน้ าที่ บ ริ ห าร - สายงานบริ ห ารการเงิ น และหน่ ว ยงาน
สนับสนุน
รองประธานเจ้าหน้าที่ บริ หาร - สายงานฝ่ ายขายและปฏิ บัติการ ฝ่ ายพัฒนา
ลูกค้า และ ฝ่ ายก่อสร้างและสถานที่**
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ

ผูบ้ ริ หารตามรายนามข้างต้นทั้งหมดเป็ นผูบ้ ริ หารตามนิ ยามที่ ประกาศกาหนดโดยคณะกรรมการกากับตลาดทุนภายใต้
พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
* ตาแหน่งเทียบเท่ารองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
** ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558
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8.3 เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ นางสาวนิโลบล ตั้งประสิ ทธิ์ ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั ฯ
ตั้งแต่ วนั ที่ 18 มี น าคม 2551 เพื่ อรั บผิ ด ชอบด าเนิ นการในนามของบริ ษ ัทฯ หรื อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ดังต่อไปนี้
1) จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
ก. ทะเบียนกรรมการ
ข. หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของ
บริ ษทั ฯ
ค. หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2) เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสี ยที่รายงานโดยกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
3) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
4) จัดส่ งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสี ย (กรรมการ/ ผูบ้ ริ หาร/ บุคคลที่เกี่ยวข้อง) ให้ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายในเจ็ดวันนับแต่ วนั ที่ บริ ษทั ฯ ได้รับรายงานนั้นจาก
กรรมการและผูบ้ ริ หาร
5) ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ขา้ งต้นด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่ อสัตย์สุจริ ต รวมทั้งต้อง
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ฯ
ตามเอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่ อย และ/หรือ บริษทั ที่เกีย่ วข้ อง
ตามเอกสารแนบ 2
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8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2558
8.4.1 ค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
8.4.1.1 กรรมการบริษทั ฯ
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ ปี 2558 จานวน 18 ราย สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
เท่ากับ 22.38 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นไปตามมติที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 24
เมษายน 2558 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรี ยบเที ยบกับองค์กรที่
อยู่ในอุตสาหกรรมเดี ยวกัน และมีขนาดธุ รกิ จใกล้เคี ยงกันตลอดจนผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ และบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และสภาวการณ์
ของธุรกิจโดยรวม ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ฯ ในปี 2558 มีรายละเอียดดังนี้
ปี 2557
(บาท/เดือน)
150,000

ปี 2558
(บาท/เดือน)
150,000

2. นายอรรถพร ข่ายม่าน

135,000

135,000

3. นายชวลิต อัตถศาสตร์

110,000

110,000

4. นายธีระ วิภูชนิน

110,000

110,000

5. ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

110,000

110,000

6. นายโชติ โภควนิช

110,000

110,000

7. นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์

95,000

95,000

8. นางสุชาดา อิทธิจารุ กลุ

95,000

95,000

9. ดร. ประเสริ ฐ จารุ พนิช

95,000

95,000

10. นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล

95,000

95,000

11. นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล

95,000

95,000

12. นายสุภกิต เจียรวนนท์

95,000

95,000

13. นายณรงค์ เจียรวนนท์

95,000

95,000

14. นายศุภชัย เจียรวนนท์

95,000

95,000

15. นายอดิเรก ศรี ประทักษ์

95,000

95,000

16. นายอารุ ง สรรพสิ ทธิ์วงศ์

95,000

95,000

17. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์

95,000

95,000

18. นายฟิ ลลิป วิลเลียม ค๊อกซ์

95,000

95,000

รายชื่อ
1. นายอาสา สารสิ น
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8.4.1.2 กรรมการบริหาร
กรรมการบริ หารจานวน 8 ราย ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรวมอยู่
ในข้อ 8.4.1.1 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินแล้ว
8.4.1.3 กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบจานวน 5 ราย ได้รับค่ าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริ ษทั ฯ ซึ่ ง
รวมอยูใ่ นข้อ 8.4.1.1 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินแล้ว
8.4.1.4 กรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
กรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนจ านวน 3 ราย ได้รั บ ค่ า ตอบแทนในฐานะ
กรรมการของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรวมอยูใ่ นข้อ 8.4.1.1 ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงินแล้ว
8.4.1.5 ผู้บริหาร
ในปี 2558 ผูบ้ ริ หาร จานวน 7 ราย (รวมผูบ้ ริ หารซึ่ งได้ลาออกและผูบ้ ริ หารซึ่ งได้รับการ
ปรับเปลี่ยนตาแหน่ งในระหว่างปี ) ได้รับค่าตอบแทนรวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 129.13 ล้านบาท
ซึ่ งประกอบด้วย เงินเดือน และโบนัส
8.4.2 ค่ าตอบแทนอืน่
8.4.2.1 กรรมการบริ ษัทฯ / กรรมการบริหาร / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่ าตอบแทน
- ไม่มี 8.4.2.2 ผู้บริหาร
ในปี 2558 บริ ษ ทั ฯ ได้จ่ายค่ าตอบแทนอื่ น ๆ ให้แก่ ผูบ้ ริ หารของบริ ษ ทั ฯ จานวน 7 ราย
(รวมผูบ้ ริ หารซึ่ งได้ลาออกและผูบ้ ริ หารซึ่ งได้รับการปรับเปลี่ ยนตาแหน่ งในระหว่างปี )
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 47.27 ล้านบาท ซึ่ งประกอบด้วย เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพเฉพาะส่ วนที่
บริ ษทั ฯ จ่ายให้ (ร้อยละ 3 ของเงินเดื อน) และค่าใช้จ่ายของผูบ้ ริ หารชาวต่างประเทศ เช่ น
ค่าเช่าบ้าน ค่าน้ า ค่าไฟฟ้ า ค่าโทรศัพท์ ค่าภาษี ค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าเดินทาง เป็ นต้น
รายการค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารข้างต้นใช้ตามเกณฑ์ที่บริ ษทั ฯ ได้มีการจ่ายออกไปในระหว่าง
ปี โดยจะแตกต่างจากจานวนเงินที่ แสดงไว้ในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะบริ ษทั
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ซึ่ งได้จดั ทาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทยภายใต้พระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ. 2543
8.5 บุคลากร
8.5.1 จำนวนพนักงำนทั้งหมด และจำนวนพนักงำนในแต่ ละสำยงำนหลัก
ตารางแสดงจานวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลตอบแทนพนักงานของบริ ษทั ฯ และ
บริ ษทั ย่อยในแต่ละสายงาน
บริษทั ฯ

สยามฟูด
เซอร์ วสิ

วีนาสยาม
ฟู้ ด

แม็คโคร
อาร์ โอเอช

ARO

โปร
มาร์ ท

พนักงานปฏิบตั ิการ (คน)

11,406

72

12

-

-

-

11,490

พนักงานสานักงาน (คน)

668

86

54

-

-

-

808

12,074

158

66

-

-

-

12,298

4,050

101

30

-

-

-

4,181

รวม (คน)
ผลตอบแทนพนักงาน* (ล้านบาท)

รวม

หมายเหตุ: *จานวนพนักงานและค่าตอบแทนพนักงานไม่ได้รวมส่ วนของผูบ้ ริ หาร

8.5.2 กำรเปลีย่ นแปลงจำนวนพนักงำนอย่ ำงมีนัยสำคัญในช่ วง 3 ปี ที่ผ่ำนมำ
- ไม่มี 8.5.3 ข้ อพิพำทด้ ำนแรงงำนในช่ วง 3 ปี ที่ผ่ำนมำ
- ไม่มี 8.5.4 นโยบายในการพัฒนาบุคคล
การที่ ธุรกิ จแม็คโครเติ บโตอย่างไม่หยุดยั้ง นับเป็ นความท้าทายของบริ ษทั ฯ ในการเตรี ยมความ
พร้อม และพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อการขยายสาขากว่า 25 สาขาในรอบ 2 ปี
ที่ผ่านมา ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีการรับบุคลากรกว่า 5,000 คน เข้ามาเสริ มฐานรากของธุ รกิจแม็คโคร
ให้แข็งแกร่ งมากยิ่งขึ้ น และให้การฝึ กอบรมพนักงานตามสายงาน รวมทั้งเน้นให้ความรู ้ทางธุ รกิ จ
แบบเจาะลึกมุ่งไปที่ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่ม
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้จดั โครงสร้างองค์กรใหม่ในส่ วนของฝ่ ายจัดซื้ อ (Commercial) โดยสร้างที ม
ผูบ้ ริ หารระดับบนที่มีประสบการณ์ความชานาญที่แตกต่างมารองรับการขยายตัวของธุรกิจแม็คโคร
รวมทั้งฝึ กอบรมบุ ค ลากรฝ่ ายจัด ซื้ อ ให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญผ่ า นโครงการ Commercial Capability
ในขณะที่ฝ่ายปฏิบตั ิการ (Operation) ได้จดั ทาคู่มือความรู ้พ้ืนฐาน “เพื่อนคู่คิด มิตรในสโตร์” สาหรับ
พนักงานใหม่ รวมทั้งฝึ กอบรมพนักงานให้มีความรู ้ทวั่ ไป และความรู ้ทางธุ รกิ จอันเป็ นเอกลักษณ์
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เฉพาะของแม็ ค โคร เช่ น โครงการ Own Brand โครงการ Food Service Academy เน้ น อบรม
พนักงานระดับผูช้ ่ วยผุจ้ ดั การสาขา (ASGM) ของฟูดเซอร์ วิส และผูจ้ ดั การแผนกอาหารสด ให้มี
ความรู ้เฉพาะทางด้านธุ รกิจอาหารสมกับเป็ นคู่คิดธุ รกิจของลูกค้าผูป้ ระกอบการ โดยพัฒนาสื่ อการ
สอนที่ สามารถเรี ยนรู ้ที่ไหนก็ได้ภายใต้แนวคิ ด “Makro Academy Everywhere อยู่ที่ไหนก็เรี ยนได้
ไม่ แพ้ระยะทาง” เพื่ อ สะดวกต่ อการพัฒ นาบุ คลากรทั้งในเชิ งปริ มาณและคุ ณ ภาพ และสามารถ
รองรับการขยายสาขาอย่างรวดเร็ วของแม็คโคร ฟูดเซอร์วิสขนาดเล็กต่อไป
ภายใต้การพัฒนาบุคลากรด้วยระบบ G4G “Grow our People For Growth” ในปี นี้ มีหลายโครงการที่
พัฒนาเพิ่มขึ้น โดยยึดถือความต้องการที่จะเรี ยนรู ้ของบุคลากรเพื่อมุ่งตอบโจทย์ลูกค้าเป็ นสาคัญ ทั้ง
ยังมีแผนการสื บทอดตาแหน่ งงานภายในองค์กรให้พนักงานเห็ นชัดเจน อาทิ โครงการ SAP เน้น
ฝึ กอบรมพนักงานระดับปฏิ บ ัติการให้รู้รอบด้านและพร้ อมเติ บโตในระดับที่ สูงขึ้ นไป โครงการ
SML (Staff>>>Manager>>>Leader) พั ฒ นาบุ คลากรในทุ กระดั บ โดยพั ฒ นา Staff ให้ เ ป็ น
Supervisor จากนั้นพัฒนาต่อยอด Supervisor ขึ้นเป็ น Section Manager และพัฒนา Section Manager
ก้าวขึ้ นสู่ ระดับ ASGM อีกทั้งยังมี โครงการ STAR Program พัฒนาบุคลากรระดับ ASGM ให้เป็ น
ผูจ้ ดั การสาขา (SGM) และโครงการ Talent Management สาหรับเตรี ยม SGM ให้เติบโตในตาแหน่ง
ต่ อ ไป เช่ น ผู ้จัด การสาขาประจ าภู มิ ภ าค (Area Manager) นอกจากนั้ นยัง มี โ ครงการ Basic
Management เน้นฝึ กอบรมผูบ้ ริ หารระดับ Top 100 รวมทั้งการพัฒ นาความเป็ นผูน้ าแก่ ผูบ้ ริ หาร
ระดับสูงของแม็คโครที่ C.P. Leadership Institute เป็ นต้น
บริ ษทั ฯ ยังคงมุ่งมัน่ ปลูกฝั งค่านิ ยม “VICTORY-7 ค่านิ ยม สมเป็ นคนแม็คโคร” ลงในตัวพนักงาน
อย่างต่อเนื่ อง หลังสร้างความตระหนักรู ้และสร้างการยอมรับค่านิ ยมขององค์กรมาตลอดปี 2557 ใน
ปี นี้ บริ ษทั ฯ ได้เปลี่ยนค่านิ ยมเป็ นแนวทางปฏิ บตั ิ อาทิ การให้บริ การที่ เป็ นเลิศแก่ลูกค้าด้วยแนวคิ ด
“ยิม้ แย้มแจ่มใส รู ้รอบตอบได้ อาสาหาให้” และกิจกรรมที่ สร้างสรรค์ข้ ึนภายใต้แนวคิด “ทาดี มีคน
ชม” โดยให้รางวัลจูงใจแก่พนักงานทุกคน ทุกระดับ รวมทั้งบุคลากรของบริ ษทั คู่คา้ ที่ปฏิบตั ิงานอยู่ที่
สาขาในฐานะ “คนแม็คโคร” ที่นาค่านิยม VICTORY ไปปฏิบตั ิตาม
ควบคู่กบั การพัฒนาพนักงานให้เติบโตตามสายงาน และรักษาบุคลากรคุณภาพให้อยูค่ ่กู บั องค์กร คือ
การพัฒนาฝ่ ายทรัพยากรบุ คคลให้เป็ นที่ พ่ ึ งพิ งและไว้วางใจของพนักงาน (Go To Person) อีกหนึ่ ง
แผนงานของบริ ษทั ฯ คื อการสรรหาบุคลากรจากภายนอกมารองรับการขยายสาขาของแม็คโครใน
อนาคต บริ ษ ัท ฯ ได้ต้ ัง Assessment Centre ขึ้ น เพื่ อ สร้ า งมาตรฐานในการคัด เลื อ กบุ ค ลากรที่ มี
คุ ณ สมบัติ เหมาะสมเข้ามาร่ วมงานกับองค์กร นอกจากนี้ ยังร่ วมพัฒ นาหลักสู ตรกับสถาบันการ
จัดการปั ญญาภิวฒั น์ (PIM) สนับสนุนบุคลากรแม็คโครให้เติบโตอย่างมีคุณภาพในอุตสาหกรรมค้า
ปลีก-ค้าส่ ง
สาหรับแผนการเตรี ยมพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับการขยายธุ รกิจไปยังต่างประเทศ ปั จจุบนั ได้มีการ
พัฒ นาโครงการสอนภาษาท้อ งถิ่ นของประเทศกลุ่ มเป้ าหมายที่ แม็ค โครมี แผนจะขยายสาขาไป
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ หน้าที่ 95
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เสริ มจากภาษาอังกฤษที่ มีการอบรมแก่พนักงานเป็ นพื้นฐานอยู่แล้ว ขณะเดียวกันได้จดั เตรี ยมแปล
หลักสูตรและคู่มือต่าง ๆ จากภาษาอังกฤษเป็ นภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เช่นเดียวกัน
ในขณะเดี ย วกัน บริ ษัท ฯ ให้ ค วามส าคัญ กับ การส่ ง เสริ มการเป็ น “องค์ ก รแห่ ง นวัต กรรม”
(Innovation Organization) และบุคลากรทุกคนถือเป็ นกลไกหนึ่ งในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุ รกิจแม็คโคร บริ ษทั ฯ จึงได้วางแผนนวัตกรรมองค์กร
ปี 2558-2561 อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยจัดตั้งฝ่ ายนวัตกรรมขึ้นมา โดยเร่ งสื่ อสารสร้างความตระหนักรู ้
ในองค์กร รวมทั้งให้ความรู ้แก่พนักงานทุกคนให้เชื่ อว่านวัตกรรมเป็ นสิ่ งที่ใกล้ตวั จับต้องได้ ทั้งยัง
เป็ นเครื่ องมือสาคัญที่จะช่วยเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่ายและลดการ
ใช้ทรัพยากร ขณะเดียวกันนวัตกรรมที่ดียงั เพิ่มมูลค่าให้กบั สิ นค้าและบริ การที่จะมาตอบโจทย์การทา
ธุรกิจของผูป้ ระกอบการมืออาชีพ
ความท้าทายของแม็คโคร คื อการสร้างกรอบความคิดนี้ ให้เกิดขึ้นในองค์กร และการเปิ ดโอกาสให้
ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุกระดับ รวมทั้งพนักงานระดับปฏิบตั ิการที่ประจาอยูใ่ นสาขาของแม็คโครได้
มีส่วนร่ วมในการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมทั้ง 4 มิติ ได้แก่ การสร้างสรรค์กระบวนการใหม่ (Process
Innovation) การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ (Product Innovation) การสร้างสรรค์บริ การใหม่ (Service
Innovation) และ การสร้ างสรรค์ธุรกิ จใหม่ (Business Model Innovation) โดยมี การให้รางวัลเป็ น
แรงจูงใจ
ทั้งนี้ ในปี 2558 ผลงานการสร้ า งสรรค์น วัต กรรมภายในองค์ก รจานวน 6 โครงการ ได้รั บ การ
คัดเลือกเป็ น Makro Innovation CEO Award 2558 และนวัตกรรม 4 โครงการจากทั้งหมด ได้รับการ
พิจารณาจากกลุ่มบริ ษทั ซี พี ออลล์ ให้รับรางวัล CP All President Awards ถือเป็ นจุ ดเริ่ มต้นที่ ดีใน
ปลูกฝั งนวัตกรรมให้เป็ นดีเอ็นเอของคนแม็คโคร และกระตุน้ ให้เกิ ดการสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
ส่ งโครงการเข้าร่ วมประกวดผลงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่ อง เพื่อร่ วมสร้างอนาคตของแม็คโคร
ไปด้วยกัน

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 8 โครงสร้างการจัดการ หน้าที่ 96
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีความเชื่อมัน่ ว่าการกากับ
ดูแลกิจการที่ ดีจะเป็ นการเสริ มสร้างให้กระบวนการทางานและกระบวนการบริ หารจัดการมีประสิ ทธิ ภาพ
ยิ่งขึ้น ซึ่ งจะนาไปสู่ความเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืนและเพิ่มมูลค่าให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ในระยะยาว
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) โดย
ยึดถือแนวทางตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ OECD (The Organization for Economic Co-operation
and Development) และได้จดั ทานโยบายการกากับดูแลกิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษรขึ้ น โดยกาหนดให้เป็ น
หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนทั้งของบริ ษทั ฯ ที่ จะต้องรับทราบ
และปฏิ บตั ิ ตามนโยบายดังกล่าว เพื่อให้เป็ นมาตรฐานเดี ยวกัน ทั้งนี้ เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจ และ
เน้นย้าถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการให้แก่พนักงานทุกระดับของบริ ษทั ฯ ซึ่ งมีเนื้ อหาที่ครอบคลุม
ทั้ง 5 หมวดหลัก ได้แก่ สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น การปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเที ยมกันอย่างเป็ นธรรม บทบาท
ของผูม้ ี ส่ วนได้เสี ย การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการ ตามที่
บริ ษทั ฯ ได้เผยแพร่ นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีผา่ นเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ www.siammakro.co.th

9.2

คณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ เพื่อกลัน่ กรองและกากับดูแลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ เฉพาะเรื่ อง ทั้งนี้ เพื่ อให้การปฏิ บ ัติ หน้าที่ ข องคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ มี ประสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด
ประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด และให้เป็ นไปตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการชุ ดย่อยของบริ ษทั ฯ มี ท้ งั หมด 3 ชุ ด ได้แก่ คณะกรรมการ
บริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1) คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริ หาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการจานวน 8 คน ดังนี้
1.

นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กลุ

กรรมการบริ หารและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

2.

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศกั ดิ์

กรรมการบริ หาร

3.

ดร. ประเสริ ฐ จารุ พนิช

กรรมการบริ หาร

4.

นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล

กรรมการบริ หาร

5.

นายปิ ยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล

กรรมการบริ หาร
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6.

นายณรงค์ เจียรวนนท์

กรรมการบริ หาร

7.

นายอารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์

กรรมการบริ หาร

8.

นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์

กรรมการบริ หาร

หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
1.

ก าหนดแผนงานและกลยุ ท ธ์ ใ นการด าเนิ นธุ ร กิ จ ของแต่ ล ะธุ ร กิ จ การลงทุ น ด้ า นก าลัง คน
การประเมินผล และหลักเกณฑ์การพิจารณากาหนดผลตอบแทน

2.

จัดทางบประมาณและโครงการลงทุ นของแต่ละธุ รกิ จ และนาเสนอต่ อคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

3.

ติ ดตามผลการดาเนิ นงานและความก้าวหน้าของโครงการลงทุ นของแต่ ละธุ รกิ จ และรายงานผล
รวมทั้งปั ญหา หรื อ อุปสรรคที่ เกิ ดขึ้ นและแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ทราบ

4.

ติดตามผลการพัฒนาระบบการจัดการและบริ หารความเสี่ ยงของแต่ละธุรกิจ

5.

ติ ดตามผลการพัฒ นาบุ คลากร การแต่ งตั้งโยกย้ายผูบ้ ริ หารของแต่ ละธุ รกิ จตามแผนงานการสร้าง
ผูบ้ ริ หารทดแทน

หน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารของบริ ษทั ฯ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ทาหน้าที่ เกี่ยวกับการ
ดาเนินธุรกิจตามปกติของบริ ษทั ฯ โดยบริ หารงานตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษ ทั ฯ อย่างเคร่ งครั ด ซื่ อ สัต ย์ สุ จริ ต และหน้าที่ ในการกากับ ดู แ ลกิ จการให้มีการด าเนิ นธุ รกิ จให้เกิ ด
ประโยชน์แก่บริ ษทั ฯ ผูถ้ ื อหุ ้น และผูม้ ี ส่วนได้เสี ยอย่างเหมาะสมและเที่ ยงธรรม รวมถึงการดูแลให้มีการ
เปิ ดเผยข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลด้านการเงินของบริ ษทั ฯ ตามแนวทางที่พึงปฏิบตั ิที่ดี และไม่ทาการใดที่มีส่วน
ได้เสี ยหรื อมีผลประโยชน์ลกั ษณะขัดแย้งกับบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ฯ จานวน 5 คน ดังนี้
1.

นายอรรถพร ข่ายม่าน

ประธานคณะกรรมตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

2.

นายชวลิต อัตถศาสตร์

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
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3.

นายธี ระ วิภูชนิน

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

4.

ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

5.

นายโชติ โภควนิช

กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

หมายเหตุ: คณะกรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด เพื่อทาหน้าที่สอบ
ทานการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ รายการทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน คัดเลือกผูต้ รวจสอบบัญชี รวมทั้งพิจารณา
รายการระหว่างกัน โดยกรรมการตรวจสอบที่มีความรู ้ และประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่สอบทานความน่ าเชื่ อถื อ
ของงบการเงิน

หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.

สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ

2.

สอบทานให้บริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน
(internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ตลอดจนให้ ค วามเห็ น ชอบในการพิ จ ารณาแต่ งตั้ง โยกย้า ย เลิ ก จ้า งหั ว หน้า หน่ ว ยงาน
ตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.

สอบทานให้บริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ

4.

พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่ วมประชุมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
เข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง

5.

พิ จารณารายการที่ เกี่ ยวโยงกันหรื อรายการที่ อาจมี ค วามขัด แย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่ อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั ฯ

6.

จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั ฯ ซึ่ งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั ฯ
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ
(ค) ความเห็นเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
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(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จ านวนการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้า ร่ ว มประชุ ม ของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่าน
(ช) ความเห็ นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ตาม
กฎบัตร (charter)
(ซ) รายการอื่ น ที่ เ ห็ น ว่า ผูถ้ ื อหุ ้น และผูล้ งทุ นทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ข อบเขตหน้า ที่ แ ละความ
รั บผิดชอบที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
7.

ปฏิ บตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริ ษทั ฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

3) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการ
จานวน 3 คน ดังนี้
1. นายธี ระ วิภูชนิน

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

2. ดร. ประเสริ ฐ จารุ พนิช

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

3. นายชวลิต อัตถศาสตร์

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

หน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
1.

คัดเลื อกและสรรหาบุ คคลที่ มีคุณ สมบัติเหมาะสมเพื่ อด ารงตาแหน่ งกรรมการชุ ดต่ าง ๆ เพื่ อให้มี
องค์ ป ระกอบ และคุ ณ สมบั ติ ต ามกฎหมาย/ระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้อ ง และน าเสนอความเห็ น ต่ อ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เพื่อพิ จารณาอนุ มตั ิ หรื อนาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งจะ
นาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ (แล้วแต่กรณี )

2.

พิจารณาหลักเกณฑ์ และกาหนดค่ าตอบแทนสาหรั บกรรมการบริ ษทั ฯ และกรรมการชุ ดต่ าง ๆ ที่
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ แต่งตั้ง ให้สอดคล้องเหมาะสมกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ และความ
รับผิดชอบ โดยเปรี ยบเทียบได้กบั ระดับค่าตอบแทนของบริ ษทั อื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดี ยวกัน หาก
พิ จารณาแล้วเห็ นควรให้มีการเปลี่ ยนแปลงไปจากมติ ผูถ้ ื อหุ ้ นเดิ ม ให้นาเสนอต่ อคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ พิจารณาเพื่อนาเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

3.

ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มอบหมาย

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 9 การกากับดูแลกิจการ หน้าที่ 100

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

9.3

แบบ 56-1 ประจาปี 2558

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
(1)

กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์ การคัดเลือกกรรมการอิสระ
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1. ถื อหุ ้นไม่ เกิ น ร้ อ ยละหนึ่ งของจานวนหุ ้นที่ มีสิ ท ธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษ ัท ฯ บริ ษ ทั ใหญ่
บริ ษ ทั ย่อ ย บริ ษ ทั ร่ ว ม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ให้นบั รวม
การถือหุ น้ ของผูท้ ี่ เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มี ส่ วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้เงิ นเดื อน
ประจา หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษ ทั ย่อยลาดับ
เดี ยวกัน ผูถ้ ื อหุ ้ นรายใหญ่ หรื อของผูม้ ี อ านาจควบคุ มของบริ ษ ัทฯ เว้นแต่ จะได้พ ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลกั ษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณี ที่กรรมการ
อิ ส ระเคยเป็ นข้ า ราชการ หรื อที่ ปรึ กษาของส่ วนราชการซึ่ งเป็ นผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่ มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบี ยนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เป็ น บิ ด ามารดา คู่ ส มรส พี่ น้ อ ง และบุ ต ร รวมทั้ งคู่ ส มรสของบุ ต ร ของผู ้บ ริ หาร ผู ้ถื อ หุ ้ น
รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่ จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อของผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ ในลักษณะที่ อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิ สระของตน รวมทั้งไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีนัย หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของผูท้ ี่ มี
ความสั มพั น ธ์ ท างธุ รกิ จกั บ บริ ษั ท ฯ บริ ษั ท ให ญ่ บ ริ ษั ท ย่ อ ย บ ริ ษั ท ร่ วม ผู ้ ถื อหุ ้ น
รายใหญ่หรื อผูม้ ีอานาจควบคุ มของบริ ษทั ฯ เว้นแต่ จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่
น้อยกว่าสองปี
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จตามวรรคหนึ่ ง รวมถึ งการทารายการทางการค้าที่ กระทาเป็ นปกติ เพื่ อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อ
การให้หรื อรับความช่ วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรื อให้กยู้ ืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์
เป็ นหลักประกันหนี้ สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั ฯ หรื อคู่สัญญา
มีภาระหนี้ ที่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ
หรื อตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ ดงั กล่าวให้
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 9 การกากับดูแลกิจการ หน้าที่ 101
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เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน โดยอนุ โลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้
ดังกล่าว ให้นบั รวมภาระหนี้ ที่เกิ ดขึ้ นในระหว่างหนึ่ งปี ก่อนวันที่ มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิ จกับ
บุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อ
หุ ้นส่ วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่ งมี ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษ ทั ฯ บริ ษ ทั ใหญ่ บริ ษ ทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้
จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อ
ที่ปรึ กษาทางการเงิน ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั ฯ บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั
ย่ อ ย บริ ษ ัท ร่ วม ผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ หรื อผู ้มี อ านาจควบคุ ม ของบริ ษ ัท ฯ และไม่ เป็ นผู ้ถื อหุ ้ น
ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจควบคุม หรื อหุ น้ ส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการ
มีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
7. ไม่ เป็ นกรรมการที่ ไ ด้รั บ การแต่ งตั้งขึ้ นเพื่ อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษ ัท ฯ ผู ้ถื อหุ ้ น
รายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่ งขันที่ มีนัยกับกิ จการของบริ ษทั ฯ หรื อ
บริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนยั ในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน
ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่รับเงินเดือนประจา หรื อถือหุ น้ เกินร้อยละหนึ่ งของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ
ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มี
นัยกับกิจการของบริ ษทั ฯ หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่ มีล ักษณะอื่ นใดที่ ท าให้ไม่ สามารถให้ความเห็ นอย่างเป็ นอิ สระเกี่ ยวกับการด าเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯ
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 ถึงข้อ 9 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดั สิ นใจ
ในการด าเนิ น กิ จการของบริ ษ ัท ฯ บริ ษ ัท ใหญ่ บริ ษ ัท ย่อย บริ ษ ัท ร่ วม บริ ษ ัท ย่อยล าดับ เดี ย วกัน
ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ี อานาจควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยมี การตัดสิ นใจในรู ปแบบขององค์คณะ
(collective decision) ได้
ในกรณี ที่ บุ ค คลที่ บ ริ ษัท ฯ แต่ ง ตั้ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการอิ ส ระเป็ นบุ ค คลที่ มี ห รื อเคยมี
ความสั ม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ หรื อ การให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ เกิ น มู ล ค่ า ที่ ก าหนดตามข้อ 4 หรื อ ข้อ 6
คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ อาจพิ จารณาผ่ อ นผัน ให้ ไ ด้ห ากเห็ น ว่ า การแต่ ง ตั้งบุ ค คลดังกล่ าวไม่ มี
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ผลกระทบต่ อการปฏิ บัติ ห น้าที่ และการให้ความเห็ นที่ เป็ นอิ ส ระ และบริ ษ ัท ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูล
ต่อไปนี้ในหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวแล้ว
(ก) ลัก ษณะความสัม พัน ธ์ท างธุ ร กิ จ หรื อ การให้บ ริ ก ารทางวิช าชี พ ที ่ ท าให้บ ุค คลดัง กล่า วมี
คุณสมบัติไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
(ข) เหตุผลและความจาเป็ นที่ ยงั คงหรื อแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็ นกรรมการอิสระ
(ค) ความเห็น ของคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ในการเสนอให้มีก ารแต่ง ตั้ง บุค คลดัง กล่า วเป็ น
กรรมการอิสระ
เพื่ อ เป็ นการส่ งเสริ มให้กรรมการอิ ส ระและกรรมการซึ่ งไม่ ได้เป็ นผูบ้ ริ ห ารได้มี โอกาสประชุ ม
ปรึ กษาหารื อระหว่างกันเองอย่างเป็ นอิสระ สาหรับการเสนอแนะความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการ
ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของกรรมการบริ ษทั ฯ รวมทั้งการกาหนดแนวทางการพัฒ นาคุ ณภาพการกากับดูแล
กิจการที่ดีบริ ษทั ฯ จึงได้กาหนดให้มีการประชุมกรรมการอิสระอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง และการประชุม
คณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
การสรรหากรรมการอิสระ
การสรรหากรรมการอิสระเป็ นไปตามหัวข้อ การสรรหากรรมการ
(2)

การสรรหากรรมการ
บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสในการให้ผถู ้ ือหุ ้นส่ วนน้อยสามารถเสนอชื่ อบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อ
เข้ารั บ การพิ จารณาคัด เลื อ กเป็ นกรรมการเป็ นการล่ วงหน้าตามหลักเกณฑ์ข องบริ ษ ัทฯ ก่ อนวัน
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน ทาหน้าที่ คดั เลือกและสรรหาบุ คคลที่ มีคุณ สมบัติ
เหมาะสม โดยพิ จารณาเกณฑ์คุณ สมบัติ ความรู ้ ประสบการณ์ ในด้านต่ างๆ ความสามารถในการ
บริ หารกิ จการของบริ ษ ทั ฯ รวมทั้ง ผลการปฏิ บัติ งานในต าแหน่ งหน้าที่ ข องกรรมการเพื่ อด ารง
ตาแหน่งกรรมการหรื อกรรมการอิสระของบริ ษทั ฯ และนาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เพื่อพิจารณา และคณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูเ้ สนอพร้อมทั้งความเห็นต่อที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ เพื่อ
พิจารณาอนุ มตั ิการลงมติเลือกตั้งกรรมการ ต้องผ่านมติ อนุ มตั ิ ดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวน
เสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กาหนดใน
ข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ดังนี้
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(ก) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุ น้ ที่ตนถือ
(ข) ผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนจะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตามข้อ (ก) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรื อหลาย
คนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(ค) บุ คคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการเท่ า
จานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งใน
ลาดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมีหรื อพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผเู ้ ป็ นประธานที่ประชุมเป็ นผูช้ ้ ีขาด
ในกรณี ที่ตาแหน่ งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลื อกบุ ค คล ซึ่ งมี คุ ณ สมบัติ และไม่ มีลกั ษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่ งพระราชบัญ ญัติ บริ ษ ัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ
ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดื อน บุ คคลซึ่ งเข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตาแหน่ ง
กรรมการได้เพี ย งเท่ าวาระที่ ย งั เหลื ออยู่ข องกรรมการที่ ต นแทน โดยมติ ข องคณะกรรมการต้อง
ประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
9.4

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่ อย และบริษทั ร่ วม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีกลไกในการกากับดูแลที่ทาให้สามารถควบคุมการดูแล การจัดการและรับผิดชอบ
การดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริ ษทั ฯ โดย
1.

มี การส่ งบุ คคลเพื่ อเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไปเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มใน
บริ ษ ทั ดังกล่าวตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น โดยการส่ งตัวแทนดังกล่าวต้องได้รับความเห็ นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ก่อน

2.

มีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริ หารที่เป็ นตัวแทนของ
บริ ษ ทั ฯ ในบริ ษ ทั ดังกล่าวในการควบคุ ม หรื อมี ส่ วนร่ วมในการกาหนดนโยบายที่ ส าคัญ ต่ อการ
ดาเนินธุรกิจ

3.

มี กลไกในการกากับ ดูแ ลที่ มีผลให้การเปิ ดเผยข้อมูลฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน การท า
รายการระหว่างบริ ษทั ดังกล่าวกับบุคคลที่ เกี่ ยวโยงกัน การได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ หรื อ
การทารายการสาคัญอื่นใดของบริ ษทั ดังกล่าวให้ครบถ้วนถูกต้องและใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องกับ
การเปิ ดเผยข้อมูลและการทารายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทานองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของ
บริ ษทั ฯ ผ่านทางหน่วยงานส่ วนกลางโดยสายงานบัญชี และการเงิน และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
นอกจากนี้ ข้อบังคับของบริ ษทั ย่อยยังมีขอ้ กาหนดเกี่ ยวกับการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน การได้มา
หรื อจาหน่ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายหลักทรัพย์อีกด้วย

4.

มี การกาหนดระบบการควบคุ มภายในที่ เหมาะสมและรั ด กุม เพี ย งพอ ในบริ ษ ัท ย่อ ยด้วยระบบ
ควบคุมภายในและตรวจสอบโดยฝ่ ายตรวจสอบภายใน
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อนึ่ง ไม่มีขอ้ ตกลงระหว่างบริ ษทั ฯ กับผูถ้ ือหุน้ อื่นในการบริ หารจัดการบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
9.5

การดูแลเรื่องการใช้ ข้อมูลภายใน
เพื่ อเป็ นการป้ องกันการซื้ อหรื อขายหลักทรัพย์โดยใช้สารสนเทศภายในและเพื่อป้ องกันข้อครหาเกี่ ยวกับ
ความเหมาะสมของการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบุคคลภายในบริ ษทั ฯ ควบคุมและจากัดการนาข้อมูลภายใน
ของบริ ษทั ฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และเพื่อการซื้ อขายหลักทรัพย์โดยบริ ษทั ฯ จะเก็บรักษาสารสนเทศ
ที่ สาคัญที่ ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยไว้เป็ นความลับ และจากัดให้รับรู ้ได้เฉพาะผูบ้ ริ หารระดับสู งที่ เกี่ ยวข้องเท่านั้น
และผูบ้ ริ หารระดับสู งที่ มีโอกาสเข้าถึ งหรื อได้รับข้อมูลภายในที่ สาคัญของบริ ษทั ฯ ที่ ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่ อ
ประชาชนจะต้อ งรายงานข้อ มูลการซื้ อหรื อขายหลักทรั พ ย์ข องบริ ษ ัทฯ ตามข้อกาหนดของส านักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทา
และเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ในการจัดเตรี ยมและการแจกจ่ ายเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับ
สารสนเทศที่ สาคัญที่ ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยนั้น จะกระทาโดยเจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั ฯ เฉพาะบุ คคลที่ จาเป็ นและ
เกี่ยวข้องเท่านั้น
นอกจากนี้ แล้ว บริ ษทั ฯ มีระเบียบประกาศและบอกกล่าวให้ผบู ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่และบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ทราบอยู่อย่างสม่าเสมอถึงหลักการของบริ ษทั ฯ ว่าด้วยความประพฤติที่ชอบด้วยกฎหมายและจรรยาบรรณ
ในการดาเนินการต่าง ๆ ทั้งภายในบริ ษทั ฯ และต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะในส่ วนของสารสนเทศที่สาคัญ
ที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยไว้เป็ นความลับ ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์หรื อการซื้ อขายหลักทรัพย์ และการ
ป้ องกันการแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวในการซื้ อขายหลักทรัพย์ว่า การกระทาในลักษณะที่เป็ นการเปิ ดเผย
สารสนเทศที่สาคัญและการเปิ ดเผยข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ เพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็ นสิ่ งที่ตอ้ งห้ามตาม
นโยบายของบริ ษทั ฯ ได้ห้ามผูบ้ ริ หารและพนักงานนาข้อมูลภายในของบริ ษทั ฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์
ส่ วนตนและในทางธุรกิจ หรื อนาไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดส่ วนได้ส่วนเสี ย นอกจากนี้ ยังต้องเก็บรักษาข้อมูล
ภายในดังกล่าวไว้เป็ นความลับอย่างเข้มงวด
นอกจากนี้ กรรมการ ผูบ้ ริ ห าร เจ้าหน้าที่ และบุ ค คลอื่ น ใดที่ เกี่ ยวข้อง ต้องปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายว่าด้ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หากละเมิดนาข้อมูลภายในไปใช้หาประโยชน์ส่วนตน ย่อมถูกดาเนิ นการ
ตามกฎหมาย
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ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
(1) ค่ าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริ ษ ทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จ่ ายและอนุ มตั ิ ค่าตอบแทนการสอบบัญ ชี ให้แก่ ส านักงานสอบบัญชี ที่
ผูส้ อบบัญชี สังกัดในรอบปี บัญชี 2557 และ 2558 ตามลาดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อบริษัทผู้จ่าย

สานักงานสอบบัญชีทผี่ ้สู อบบัญชีสังกัด

บริ ษทั ฯ
สยามฟูด เซอร์วสิ
แม็คโคร อาร์โอเอช
วีนาสยาม ฟู้ ด
โปรมาร์ท
ARO**

บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ลิมิเต็ด (เวียดนาม) จากัด
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
คิ่น ซู เทย์ แอนด์ แอทโซซิเอทส์ จากัด

ค่ าตอบแทนจากการ
สอบบัญชี (บาท)
2557
2558
5,210,000
5,410,000
750,000
750,000
80,000
100,000
159,338*
262,400*
50,000
19,759

หมายเหตุ :
* สาหรับปี 2557 เป็ นเงินจานวน 106,225,000 ดองเวียดนาม (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดองเวียดนามเป็ น 0.0015 บาท) และ
สาหรับปี 2558 เป็ นเงินจานวน 164,000,000 ดองเวียดนาม (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดองเวียดนามเป็ น 0.0016 บาท)
** ARO มีผสู้ อบบัญชีที่ไม่ได้อยูส่ านักงานสอบบัญชี เดียวกับผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ฯ

(2) ค่ าบริการอืน่
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย จ่ายและอนุ มตั ิ ค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น ได้แก่ การเป็ นที่ ปรึ กษา
ธุ ร กิ จในด้านต่า ง ๆ ที่ ไ ม่เกี่ ย วกับ งานสอบบัญ ชี การให้บริ การด้านกฎหมายและภาษี และการ
ตรวจสอบตามวิธีการที่ ต กลงร่ วมกัน ให้แ ก่สานักงานสอบบัญชี ที่ผูส้ อบบัญชี สังกัด ในรอบปี
บัญชี 2557 และ 2558 ตามลาดับโดยมีรายละเอียด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้
2557
ชื่อบริษัท
ผู้จ่าย
บริ ษทั ฯ

บริ ษทั ฯ

ประเภทของ
งานบริการอืน่

ผู้ให้ บริการ

จ่ าย
(บาท)

การตรวจสอบตาม
วิธีการที่ตกลง
ร่ วมกัน*
การให้บริ การที่
ปรึ กษาด้าน

บริ ษทั เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบ
บัญชี จากัด
บริ ษทั เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย ที่ปรึ กษา

-

ส่ วนที่
จะต้ องจ่ าย
ในอนาคต
(บาท)****
20,000

-

-

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 9 การกากับดูแลกิจการ หน้าที่ 106

2558
ส่ วนที่
จ่ าย จะต้ องจ่ าย
(บาท) ในอนาคต
(บาท)****
-

-

550,000
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2557
ชื่อบริษัท
ผู้จ่าย

สยามฟูด
เซอร์วสิ
วีนาสยาม
ฟู้ ด

ประเภทของ
งานบริการอืน่
เทคโนโลยี
สารสนเทศ**
การตรวจสอบตาม
วิธีการที่ตกลง
ร่ วมกัน*
การให้บริ การด้าน
กฎหมายและภาษี

รวม

ผู้ให้ บริการ

2558
ส่ วนที่
จ่ าย จะต้ องจ่ าย
(บาท) ในอนาคต
(บาท)****

จ่ าย
(บาท)

ส่ วนที่
จะต้ องจ่ าย
ในอนาคต
(บาท)****

15,000

-

-

30,000

54,000

-

86,400

310,400

69,000

20,000

86,400

890,400

ธุรกิจ จากัด
บริ ษทั เคพีเอ็มจี
ภูมิไชย สอบ
บัญชี จากัด
บริ ษทั เคพีเอ็มจี
ลิมิเต็ด
(เวียดนาม)
จากัด***

หมายเหตุ :
*
การเข้าร่ วมสังเกตการณ์ทาลายสิ นค้า
**
การสอบทานการโอนข้อมูลสิ นค้าคงเหลือจากระบบเก่ าไปยังระบบใหม่
*** ผูใ้ ห้บริ การดังกล่าวเป็ นบริ ษทั ในกลุ่มเดียวกับ สานักงานบัญชี ที่ผูส้ อบบัญชี สังกัดโดยจานวนเงินที่
จ่า ยไปแล้ว และต้อ งจ่า ยในอนาคตส าหรั บ ปี 2557 เป็ นจ านวน 36,000,000 และ 72,000,000
ดองเวียดนาม ตามลาดับ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดองเวียดนามเป็ น 0.0015 บาท) โดยจานวนเงินที่จ่าย
ไปแล้ว และต้อ งจ่า ยใน อนาคตส าหรั บ ปี 2558 เป็ นจ านวน 54,000,000 และ 194,000,000
ดองเวียดนาม ตามลาดับ (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดองเวียดนามเป็ น 0.0016 บาท)
**** ค่าใช้จ่ายส่ วนที่จะต้องจ่ายในอนาคตเป็ นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557

9.7 การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
หมวดที่ 1 สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
(1) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีโดยตระหนักถึงความสาคัญ
ของสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นพร้อมทั้งดาเนิ นการรักษาสิ ทธิ พ้ื นฐานที่ ผถู ้ ือหุ ้นพึงได้รับและความเท่าเที ยมกัน
อย่างเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายด้วยความโปร่ งใส และเป็ นธรรมภายใต้กรอบข้อกาหนดของกฎหมาย
และจริ ยธรรมทางธุ รกิจรวมถึงการจัดการที่เหมาะสมมีประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลที่ดีที่สุดต่อ
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
(2) บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญและเคารพสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ โดยปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนด ในปี
2558 บริ ษทั ฯ จัดประชุ มผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด 1 ครั้งได้แก่ การประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี เมื่อวันที่ 24
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 9 การกากับดูแลกิจการ หน้าที่ 107
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เมษายน 2558 ณ ห้องวาสนา โรงแรมโกลเด้น ทิ วลิป ซอฟเฟอริ น เลขที่ 92 ถนนพระราม 9 แขวงบาง
กะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร อนึ่ ง ในปี 2558 บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการให้ผถู ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อยเสนอ
เพิ่ มวาระการประชุ มล่ วงหน้าก่ อ นวัน ประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2559 และเสนอชื่ อบุ ค คลผูม้ ี
คุณ สมบัติเหมาะสมเพื่ อเข้ารับการพิ จารณาคัดเลื อกให้ดารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นการ
ล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2559 โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์
ตามที่ ได้เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่ www.siammakro.co.th และแจ้งให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
(3) บริ ษทั ฯ มอบหมายให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่ งเป็ นนายทะเบี ยนหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ เป็ นผูจ้ ดั ส่ งหนังสื อเชิญประชุมสาหรับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 พร้อมทั้งข้อมูล
ประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน โดยในแต่ละวาระมี
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประกอบอย่างครบถ้วน
(4) บริ ษ ัท ฯ ได้เผยแพร่ ห นังสื อเชิ ญ ประชุ ม ไว้ที่ เว็บ ไซต์ www.siammakro.co.th ของบริ ษ ัท ฯ ก่ อ นวัน
ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2558 ล่วงหน้า 38 วัน และได้แจ้งผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ถึงการเผยแพร่ หนังสื อเชิญประชุมดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ส่ วนรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้
เผยแพร่ ไว้ที่เว็บไซต์ดงั กล่าวหลังวันประชุม 14 วัน
(5) ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี 2558 มี กรรมการบริ ษทั ฯ ซึ่ งรวมถึ งกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษัท ฯ จ านวน 9 คน รวมทั้ ง ผู ้ส อบบัญ ชี แ ละที่ ป รึ กษากฎหมายของบริ ษัท ฯ เข้า ร่ ว มประชุ ม
โดยประธานในที่ ประชุ มได้ประกาศแจ้งจานวนและสัดส่ วนผูถ้ ือหุ ้นที่ เข้าประชุ ม ผูถ้ ือหุ ้นที่ รับมอบ
ฉั น ทะ วิ ธี ป ฏิ บัติ ใ นการลงคะแนน วิ ธี ก ารที่ ใ ช้ใ นการนั บ คะแนนเสี ย งตั้ง แต่ เริ่ ม ต้น การประชุ ม
ดาเนิ นการประชุ มและจัดให้ผูถ้ ื อหุ ้นออกเสี ยงลงคะแนนโดยเรี ยงตามวาระที่ ระบุ ไว้ในหนังสื อนัด
ประชุ ม ไม่มีการเพิ่ มวาระอื่นนอกเหนื อจากที่ ระบุไว้ในหนังสื อนัดประชุ ม (ไม่มีวาระจร) ดาเนิ นการ
ประชุ มให้เป็ นไปตามข้อ บังคับบริ ษทั ฯ และมีการบันทึ กการประชุ มถูกต้องครบถ้วน เพื่ อให้ผถู ้ ือหุ ้น
สามารถตรวจสอบได้ ตลอดจนเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นมีสิทธิ อย่างเท่าเที ยมกันในการสอบถาม แสดง
ความคิ ดเห็น ตามระเบี ยบวาระการประชุ มและเรื่ องที่ เสนอ รวมทั้งได้ตอบคาถามอย่างครบถ้วนในที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
(6) บริ ษ ทั ฯ ให้สิ ท ธิ ผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ ม าร่ ว มประชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้น ภายหลัง เริ่ ม การประชุ ม แล้ว มี สิ ท ธิ อ อกเสี ยง
หรื อลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยูร่ ะหว่างการพิจารณาและวาระอื่น ๆ ที่ยงั ไม่ได้ลงมติ
(7) บริ ษทั ฯ มีนโยบายส่ งเสริ มให้นกั ลงทุนสถาบันในการเข้าร่ วมประชุ มผูถ้ ือหุ ้น โดยบริ ษทั ฯ ได้ทาการ
ติดต่อประสานงานกับนักลงทุนสถาบัน เพื่ออานวยความสะดวกในการลงทะเบียนล่วงหน้า 1 วัน ก่อน
วันประชุมผูถ้ ือหุน้ จริ ง
(8) บริ ษ ทั ฯ ไม่มีการสร้ างอุป สรรคแก่ ผูถ้ ื อหุ ้นในการพบปะระหว่างกันเพื่ อปรึ กษาหารื อเกี่ ยวกับ สิ ท ธิ
พื้นฐานของบรรดาผูถ้ ื อหุ ้น
ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 9 การกากับดูแลกิจการ หน้าที่ 108

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2558

(9) บริ ษทั ฯ จัดให้มีผตู ้ รวจสอบการนับคะแนนเสี ยงในการประชุ มผูถ้ ือหุ ้น และเปิ ดเผยไว้ในรายงานการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้
หมวดที่ 2 การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกันอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ มี นโยบายปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ื อหุ ้นทุ กรายอย่างเท่ าเที ยมกันอย่างเป็ นธรรมและเป็ นไปตามข้อกาหนด
กฎหมาย รวมทั้งมีมาตรการการป้ องกันกรณี ที่กรรมการและผูบ้ ริ หารใช้ขอ้ มูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์
ให้แก่ ต นเองหรื อผูอ้ ื่ นในทางมิ ช อบ ซึ่ งเป็ นการเอาเปรี ยบผูถ้ ื อหุ ้นรายอื่ น ทั้งนี้ บริ ษ ทั ฯ ได้คานึ งถึ งการ
ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันอย่างเป็ นธรรมดังนี้
(1) ให้สิทธิ ออกเสี ยงในที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเป็ นไปตามจานวนหุ ้นที่ ผถู ้ ือหุ ้นถืออยู่โดยหนึ่ งหุ ้นมีสิทธิ เท่ากับ
หนึ่งเสี ยง
(2) ในปี 2558 บริ ษ ัท ฯ ได้ด าเนิ น การให้ผูถ้ ื อหุ ้น ส่ วนน้อยเสนอเพิ่ ม วาระการประชุ มล่ วงหน้าก่ อนวัน
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2559 และเสนอชื่ อบุคคลผูม้ ีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกให้ดารงตาแหน่ งกรรมการของบริ ษทั ฯ เป็ นการล่วงหน้าได้ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ถึง
วันที่ 29 มกราคม 2559 โดยมีรายละเอียดและหลักเกณฑ์ตามที่ ได้เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ที่
www.siammakro.co.th และได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
(3) บริ ษ ัท ฯ ได้จัด ส่ งหนังสื อ นัด ประชุ ม พร้ อ มเอกสารที่ เกี่ ย วข้อ งให้ แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้ น อย่า งครบถ้วน และ
สนับสนุ นให้ผถู ้ ื อหุ ้นใช้หนังสื อมอบฉันทะรู ปแบบที่ ผถู ้ ื อหุ ้นสามารถกาหนดทิ ศทางการลงคะแนน
เสี ยงได้ และสามารถใช้สิทธิ ออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลได้ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ
(4) ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่ น หรื อกรรมการอิ ส ระของบริ ษทั ฯ เข้าประชุ มแทนได้ โดย
บริ ษทั ฯ เสนอให้มอบฉันทะให้กบั กรรมการอิสระซึ่ งเป็ นกรรมการตรวจสอบ และได้ระบุแจ้งคาอธิ บาย
และข้อมูลของกรรมการตรวจสอบไว้ในหนังสื อนัดประชุม ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุ น้
ปี 2558 มี ผูถ้ ื อหุ ้น จานวน 13 ราย มอบฉัน ทะให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระที่บริ ษทั ฯ เสนอเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะให้ออกเสี ยงแทน อีกทั้ง บริ ษทั ฯ
ได้ดาเนิ นการอานวยความสะดวกและปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันในการประชุมผูถ้ ือหุ น้
ดังกล่าว
(5) บริ ษ ทั ฯ มี นโยบาย ระเบี ยบ ประกาศ และการบอกกล่ าวให้ผูบ้ ริ หาร เจ้าหน้าที่ และบุ คคลอื่ นใดที่
เกี่ยวข้องทราบอยู่อย่างสม่าเสมอถึงหลักการของบริ ษทั ฯ ว่าด้วยความประพฤติที่ชอบด้วยกฎหมายและ
จรรยาบรรณในการดาเนิ นการต่างๆ ทั้งภายในบริ ษทั ฯ และต่อบุคคลภายนอก โดยเฉพาะในส่ วนของ
นโยบายการเก็บรักษาและป้ องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ฯ รายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ
การดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายใน และในปี 2558 กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ไม่มีการซื้ อขาย
หลักทรัพย์โดยใช้ขอ้ มูลภายใน และไม่มีการฝ่ าฝื นหลักเกณฑ์ของการซื้ อขายหลักทรัพย์ หรื อการทา
รายการระหว่างกันตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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(6) ในปี 2558 บริ ษทั ฯ ไม่มีการให้ความช่ วยเหลื อทางการเงิ นแก่ บุคคลหรื อบริ ษทั อื่นใด นอกเหนื อจาก
บริ ษทั ย่อย
(7) บริ ษ ทั ฯ มี มาตรการและขั้นตอนในการอนุ มตั ิ การทารายการระหว่างกันตามที่ กฎหมายกาหนดและ
เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ตามข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทย ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามกฎหมายข้อกาหนดตลอดจนระเบียบในเรื่ องการทารายการ
ระหว่างกันอย่างเคร่ งครัดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่เคยมีการทารายการที่เกี่ยว
โยงกันโดยฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
สาหรั บ รายการระหว่างกันประเภทอื่ น ๆ บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ น การด้วยความยุติธรรมโดยมี ราคาและ
เงื่อนไขเป็ นไปตามปกติธุรกิจทางการค้า (Fair and at arms’ length)
หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
(1) บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญต่อสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม โดยปฏิ บตั ิตามข้อกาหนดของกฎหมาย
เพื่อดูแลสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่าง ๆ และประสานประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสมดังนี้
ผูถ้ ื อหุ ้น :

บริ ษ ัท ฯ จะด าเนิ น ธุ ร กิ จอย่างโปร่ งใส มุ่ งมัน่ ในการสร้ างความ
เจริ ญเติ บโตอย่างมัน่ คงในระยะยาว และผลตอบแทนที่ ดี ให้กบั
ผูถ้ ือหุน้

ลูกค้า :

บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่ จะแสวงหาและเพิ่ มความหลากหลายของสิ นค้า
ตลอดจนควบคุ มดูแลคุ ณ ภาพของสิ นค้าให้ได้มาตรฐาน ตรงกับ
ความต้ อ งการของลู ก ค้ า พร้ อ มทั้ งปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาการ
ให้บริ การอย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนการสร้างสัม พัน ธภาพที่ ดี แ ละ
ยัง่ ยืน กับ ลูก ค้า ในระยะยาวเพื ่ อ ให้ล ูก ค้า ได้รั บ ความพึ ง พอใจ
อย่างสูงสุ ดในสิ นค้าและบริ การ

พนักงาน :

ก)

บริ ษทั ฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากร
ให้ มี โ อกาสเติ บ โตในสายงานอาชี พ โดยการจั ด การ
ฝึ กอบรมเพื่อยกระดับฝี มือของพนักงานในทุกระดับ เพื่อให้
เป็ นพนักงานที่ มีคุณภาพและมีประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
และมี ผ ลงานที่ โ ดดเด่ น พร้ อ มที่ จ ะได้รั บ การปรั บ เลื่ อ น
ต าแห น่ งงาน ให้ สู งขึ้ น รวม ทั้ งมี น โยบ ายที่ จะจ่ า ย
ค่ า ตอบแทนตามค่ า งานและผลการปฏิ บ ั ติ ง าน รวมทั้ ง
สวัส ดิ การแก่ พ นักงานอย่างเป็ นธรรม โดยที่ ผ ลตอบแทน
และสวัสดิการของบริ ษทั ฯ จะเป็ นอัตราที่สามารถแข่งขันได้
ในตลาดแรงงานสาหรับอุตสาหกรรมเดียวกัน
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ข)

บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการดูแลเรื่ องความปลอดภัย
และสุ ข อนามัย โดยได้ป ระกาศใช้ “นโยบายด้า นความ
ปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน” มี
การบริ ห ารจัด การด้า นความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทางาน ดังนี้
- จัด ตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชี วอนามัยและ
สภาพแวดล้อ มในการท างาน (คปอ.) และเจ้าหน้า ที่
ความปลอดภัย ในการท างาน (จป.) ในระดับหัวหน้า
งาน (จป.หน) และระดับบริ หาร (จป.บ) โดยได้ดาเนิ น
ตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และ
สภาพแวดล้ อ มในการท างานอย่ า งเพี ยงพอและ
เหมาะสม เพื่ อ ให้ป ลอดจากเหตุ อ ัน จะท าให้ เกิ ด การ
สู ญ เสี ยชี วิต บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่ วยอัน
เนื่องจากการทางาน
- จัดท าคู่ มือความปลอดภัย ให้กบั พนักงาน เพื่ อยึด เป็ น
ระเบียบปฏิบตั ิ
- เข้ า ร่ วมรณ รงค์ แ ละส่ งเสริ มกิ จกรรมด้ า นความ
ปลอดภั ย ฯ กับ หน่ ว ยงานราชการที่ เกี่ ย วข้อ งอย่ า ง
ต่อเนื่อง

คู่คา้ และเจ้าหนี้ :

บริ ษ ัท ฯ มุ่ ง มั่น ที่ จ ะปฏิ บัติ ต่ อ คู่ ค ้า อย่ า งเป็ นธรรมโดยค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ ร่ ว มกัน รวมทั้งปฏิ บัติ ต ามสั ญ ญาที่ ต กลงร่ ว มกัน
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ปฏิบตั ิตามสัญญาที่ทาร่ วมกันกับเจ้าหนี้ ทุกราย
อย่างเคร่ งครัด ตลอดจนชาระหนี้ ตามเงื่อนไขที่ ระบุไว้ในสัญญาที่
ทาร่ วมกันดังกล่าว

คู่แข่ง :

บริ ษ ัท ฯ ด าเนิ น ธุ ร กิ จตามกรอบกติ ก าการแข่ งขัน สากลภายใต้
กฎหมายเกี่ ย วกับ หลัก ปฏิ บัติ ก ารแข่ งขัน ทางการค้า ไม่ ล ะเมิ ด
ความลับ หรื อล่วงรู ้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉอ้ ฉลและ
ไม่ทาลายคู่แข่งด้วยวิธีการอันไม่สุจริ ต

สังคมและสิ่ งแวดล้อม : บริ ษ ทั ฯ ตระหนัก ถึ ง ความสาคัญ ของสัง คมและสิ่ ง แวดล้อ มที่
เราอาศัย อยู่ บริ ษ ทั ฯ จึ งได้ส่ งเสริ มให้ทุก ๆ สาขาได้มีส่วนร่ ว ม
รั บผิดชอบต่ อสังคมที่ ต้ งั อยู่เสมอมา โดยการให้ความร่ วมมื อใน
กิ จกรรมต่ าง ๆ ของชุ มชนและกิ จกรรมสาธารณะต่ าง ๆ รวมทั้ง
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มี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาด้า นการศึ ก ษา สัง คมและสิ่ ง แวดล้อ ม
รายละเอี ยดเพิ่มเติ มได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อความรับผิดชอบต่ อ
สังคม นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ ได้กาหนดนโยบายอนุ รั กษ์พ ลังงาน
เพื่ อใช้เป็ นแนวทางดาเนิ นการด้า นพลังงานและส่ งเสริ มการใช้
พลังงานให้เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประโยชน์สู งสุ ด ซึ่ งเป็ นการ
ช่ วยลดภาวะโลกร้ อนอี กด้วย
(2) การติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิ และการแจ้งเบาะแส
กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคน มี หน้าที่ และความรั บผิดชอบต้องรั บทราบ ทาความเข้าใจ
นโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ ดี และยึดถื อเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิ งาน เพื่ อส่ งเสริ มให้บริ ษทั ฯ
เป็ นบริ ษทั ฯ ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน มี การบริ หารงานและกากับดูแลกิจการที่ดี
ผูบ้ ริ หารทุ กระดับในองค์กรต้องดูแลรั บผิด ชอบและถื อเป็ นเรื่ องสาคัญที่ จะดาเนิ นการให้พนักงาน
ภายใต้ส ายบัง คับ บัญ ชาทราบ เข้า ใจและปฏิ บ ตั ิ ต ามนโยบายการกากับ ดูแ ลกิ จ การของบริ ษ ทั ฯ
อย่างจริ งจัง
บริ ษทั ฯ เปิ ดช่ องทางให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุ กคน สามารถซักถามข้อสงสัย และแจ้ง
เบาะแสเกี่ ยวกับการไม่ปฏิ บตั ิ ตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ ดีของบริ ษทั ฯ โดยสามารถส่ งข้อ
ร้ องเรี ยนหรื อสอบถามแนวปฏิ บตั ิ ได้ที่
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)

ผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้น
ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล – สานักงานใหญ่
ฝ่ ายกฎหมายและกากับดูแลกิจการที่ดี
หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

(3) บริ ษ ทั ฯ ได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิ บ ตั ิ เ พื่ อ ต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่น (Anti-corruption
Policy) โดยมี แนวทางหลักดังนี้
(ก) ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั ฯ จะต้องกระทาการภายใต้กรอบจริ ยธรรมทางธุ รกิ จและ
ละเว้นการกระทาที่ มีผลกระทบกระเทื อนต่ องานในทางทุ จริ ต หรื อขัดต่ อกฎหมาย
(ข) ผูบ้ ริ หารและพนัก งานของบริ ษ ทั ฯ จะต้อ งไม่ทาการให้ห รื อรั บ เงิ น หรื อประโยชน์อื่ นใด
โดยมิ ชอบด้วยกฎหมาย
-

ทั้ง นี้ เพื่ อ เป็ นแนวทางในการติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บ ตั ิ ต ามนโยบายนี้ บริ ษ ทั ฯ ได้
ส่ งเสริ มให้มีช่ องทางการสื่ อสารเพื่ อให้พ นักงานและผูม้ ี ส่ วนเกี่ ย วข้องสามารถแจ้งเบาะแส
อัน ควรสงสัย ว่า มี ก ารทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น่ ในปี 2558 บริ ษ ทั ฯ ได้แ สดงเจตนารมณ์ เ ข้า ร่ ว ม
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ปฏิ บ ตั ิ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต (Collective Action Coalition against
Corruption) ดาเนิ น การโดยสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบัน กรรมการบริ ษ ทั ไทย หอการค้า ไทย
หอการค้า แห่ ง ชาติ สมาคมบ ริ ษ ทั จดทะเบี ย นไทย สมาคมธนาคารไท ย และสภา
อุต สาหกรรมแห่ งประเทศไทย ซึ่ งโครงการดังกล่า วถื อเป็ นโครงการที่ ได้รั บ การสนับ สนุ น
การจัดทาโดยรั ฐบาลและสานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ
หรื อ ป.ป.ช. ทั้งนี้ ในอนาคต บริ ษทั ฯ มี แผนงานที่ จะสื่ อสารนโยบายดังกล่าวครอบคลุมถึ ง
หุ ้นส่ วนทางธุ รกิ จ ที่ ปรึ กษา รวามถึ งคู่คา้ ในห่ วงโซ่ อุทาน
(4) บริ ษทั ฯ มี นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับการไม่ล่วงละเมิ ดทรั พย์สินทางปั ญญาครอบคลุมเนื้ อหา
ดังต่ อไปนี้
(ก) ไม่สนับสนุ นการดาเนิ นการที่ มีลกั ษณะเป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาหรื อลิขสิ ทธิ์ ตามที่
กาหนดในกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปั ญญา ทั้งนี้ หากบริ ษทั ฯ พบการละเมิดทรัพย์สินทาง
ปั ญญา บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการอย่างรวดเร็ วตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ เหมาะสมเพื่อยุติหรื อหยุดการ
เข้าถึงสิ่ งที่ถกู กล่าวหาว่ามีการละเมิดสิ ทธิ
(ข) บริ ษ ทั ฯ จะด าเนิ น การอย่างรวดเร็ วตามขั้น ตอนต่ าง ๆ ที่ เหมาะสมตามระเบี ย บว่าด้วยการ
ดาเนิ นการทางวินัยพนักงานของบริ ษทั ฯและแจ้งให้ผูท้ ี่ ทาการละเมิ ด ทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา
ดังกล่าวทราบ
หมวดที่ 4 การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
(1) นอกจากการเผยแพร่ ขอ้ มูลตามเกณฑ์ที่กาหนดและผ่านช่ องทางของตลาดหลักทรั พ ย์ฯ แบบแสดง
รายการข้อ มู ล ประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี แล้ว บริ ษ ัท ฯ ได้มี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่น ๆ ด้วย เช่ น เว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ โดยได้ปรับปรุ งข้อมูลให้
เป็ นปัจจุบนั อย่างสม่าเสมอ
(2) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่ อการเปิ ดเผยข้อมูลที่ มีความถูกต้อง ครบถ้วนโปร่ งใส และ
ทันเวลา ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินตามที่กฎหมายกาหนดเพื่อให้นกั ลงทุนและ
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มได้มีขอ้ มูลที่เชื่อถือได้ และเพียงพอประกอบการตัดสิ นใจ
บริ ษทั ฯ มีหน่ วยงานประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ (SET & Investor Relations)
มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดต่อสื่ อสารและเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารของบริ ษทั ฯ ที่เป็ นประโยชน์ถูกต้อง
ชัดเจนและครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรั พย์ฯ และสานักงานก.ล.ต. กาหนดแก่นกั ลงทุนรายย่อย
นักลงทุนสถาบันนักวิเคราะห์และบุคคลทัว่ ไปทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเท่าเที ยม ผ่านช่ อง
ทางการสื่ อสารหลากหลายช่องทาง เช่น การแจ้งสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย การ
เผยแพร่ ข ้อ มู ล ต่ า ง ๆ ผ่ า นเว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท ฯ สื่ อ สาธารณะต่ าง ๆ ได้แ ก่ หนังสื อ พิ ม พ์ เป็ นต้น
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นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯ ได้จัด ให้มี การประชุ ม และพบปะผูล้ งทุ น นักวิเคราะห์ เป็ นประจาทุ กไตรมาส
หลังจากได้เปิ ดเผยผลการดาเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ น้ นักลงทุนและผูท้ ี่ สนใจอื่น ๆ สามารถติดต่อหน่วยงานประสานงานตลาดหลักทรัพย์ และ
นักลงทุนสัมพันธ์ (SET & Investor Relations) เพื่อสอบถามข้อมูลของบริ ษทั ฯ ผ่าน 4 ช่องทางดังนี้
@ ทางโทรศัพท์:
0 2723 1768/1347 (สายตรง) หรื อ 0 2723 1000 ต่อ 1768/1347
@ ทางโทรสาร:
0 2375 2927 และ 0 2374 2406
@ ทางอีเมล์:
ir@siammakro.co.th
@ ทางจดหมาย:
บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
หน่วยงานประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
เลขที่ 615 ชั้น 6 อาคารจิตต์อุทยั
ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
(3) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
และได้แสดงควบคู่กบั รายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจาปี
(4) การเปิ ดเผยบทบาท หน้าที่ และความรั บผิด ชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ ห าร
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ า ตอบแทน วาระการดารง
ตาแหน่ งของกรรมการ การประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร รายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วภายใต้หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หมวดที่ 5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(1) โครงสร้างคณะกรรมการ
(ก) ในส่ วนขององค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการวิธีการสรรหาแต่งตั้งกรรมการและ
คุณสมบัติกรรมการอิสระกล่าวไว้ในหัวข้อโครงสร้างการจัดการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ประกอบด้วยกรรมการจานวน 18 คน ซึ่ งเป็ น
จานวนที่ เหมาะสมกับขนาดของกิ จการโดยมี ประธานกรรมการเป็ นกรรมการอิสระและไม่มี
ความสัม พัน ธ์ ใด ๆ กับ ฝ่ ายบริ ห ารและไม่ เป็ นบุ ค คลเดี ย วกันกับ ประธานเจ้าหน้าที่ บ ริ ห าร
เพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและการบริ หารงาน
ประจา ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีการถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารดังนี้
1. กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร (มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ)

8

คน

2. กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร

10

คน

4

คน

- กรรมการซึ่ งไม่ได้เป็ นกรรมการตรวจสอบ
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- กรรมการอิสระซึ่ งไม่ได้เป็ นกรรมการตรวจสอบ

1

คน

- กรรมการอิสระซึ่ งเป็ นกรรมการตรวจสอบ

5

คน

คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นว่ากรรมการอิสระทั้ง 6 คน (รวมประธานกรรมการ) คิดเป็ นร้อยละ
33.33 ของกรรมการทั้งคณะมีคุณสมบัติตามคานิ ยาม ดังรายละเอียดแสดงในหัวข้อโครงสร้าง
การจัดการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ เห็นว่า นายอรรถพร ข่ายม่าน เป็ นกรรมการอิสระที่ มี
ความรู ้ดา้ นบัญชีและการเงิน จึงได้แต่งตั้งให้เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(ข) คณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ได้แ ต่ ง ตั้ง นางสาวนิ โ ลบล ตั้ง ประสิ ท ธิ์ เป็ นเลขานุ ก ารบริ ษ ัท ฯ
ดังรายละเอียดในหัวข้อโครงสร้างการจัดการส่ วนเลขานุการบริ ษทั ฯ
(ค) เพื่อให้กรรมการบริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิ งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ กรรมการบริ ษทั ฯ ได้ยึดถือและ
ปฏิบตั ิในการดารงตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนไม่เกิน 5 บริ ษทั
(ง) การแต่ งตั้งกรรมการให้เป็ นไปตามข้อ บังคับ ของบริ ษ ัท ฯ และข้อ ก าหนดของกฎหมายที่
เกี่ ย วข้อ ง ทั้งนี้ จะต้อ งมี ค วามโปร่ งใสชัด เจนในการสรรหากรรมการให้ ด าเนิ น การผ่ า น
กระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา และการพิ จารณาจะต้องประกอบด้วยข้อมูล
เกี่ ยวกับประวัติการศึ กษาและประสบการณ์ ในการประกอบวิช าชี พ ของบุ ค คลนั้น ๆ โดยมี
รายละเอียดที่เพียงพอเพื่อประกอบการตัดสิ นใจของคณะกรรมการและ/หรื อผูถ้ ือหุน้
(2) คณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยในการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั ฯ ดังนี้
(ก) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิ ส ระจ านวน 5 ท่ าน โดยมี นายอรรถพร
ข่ ายม่ าน เป็ นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชวลิ ต อัต ถศาสตร์ นายธี ร ะ วิ ภู ช นิ น
ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และนายโชติ โภควนิ ช เป็ นกรรมการตรวจสอบ และมีรองผูอ้ านวยการ
ฝ่ ายตรวจสอบเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
(ข) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่ าน โดยมีนายธี ระ
วิภู ชนิ น เป็ นประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน ดร. ประเสริ ฐ จารุ พนิ ช และ
นายชวลิต อัตถศาสตร์ เป็ นกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
(3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(ก) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้กาหนดนโยบายเกี่ ยวกับการกากับดูแลกิ จการที่ ดีดว้ ยความมุ่งมัน่ และ
ตั้ งใจที่ จะปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การดั ง กล่ า ว โดยได้ ก าหนดทิ ศทางและนโยบายหลั ก ของ
บริ ษ ัทฯ พร้ อมทั้งกากับดู แลฝ่ ายบริ หารให้ด าเนิ นการตามนโยบายอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพเพื่ อ
ประโยชน์ สู งสุ ด ของบริ ษ ัท ฯ และผู ้ถื อ หุ ้ น ด้วยความโปร่ งใสและเป็ นธรรม ภายใต้กรอบ
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ข้อกาหนดของกฎหมายและจริ ยธรรมทางธุรกิจ นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุม
ภายในและการตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ
(ข) คณะกรรมการบริ ษ ัทฯ ได้กาหนดวิ สั ยทัศน์ แผนการด าเนิ นงานและงบประมาณของบริ ษ ัทฯ
ตลอดจนกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนิ นการให้เป็ นไปตามแผนงานและงบประมาณที่ กาหนดไว้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิ จสู งสุ ดให้แก่กิจการ ทั้งนี้ บทบาท
หน้าที่ และความรั บผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ ษ ัทฯ คณะกรรมการบริ หารคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนรายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อ
โครงสร้างการจัดการ อนึ่ งในส่ วนของการดาเนิ นการทางการเงิ นเกี่ ยวกับการลงทุนของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูอ้ นุมตั ิการลงทุนดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่รวมถึงรายการที่ตอ้ งขอความเห็น
จากผูถ้ ื อหุ ้นตามข้อกาหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรั พย์ฯ และพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(ค) วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ บริ ษทั ฯ ได้กาหนดให้ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจาปี
ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดเป็ นผู ้
ออกจากตาแหน่ง กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่
ได้
(ง) คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ได้กาหนดจรรยาบรรณของบริ ษ ัทฯ เพื่ อให้กรรมการบริ ษ ทั ผูบ้ ริ หาร
พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคน ใช้เป็ นแนวทางในการประพฤติ ปฏิ บตั ิ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและ
ระเบียบของบริ ษทั ฯ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ าย ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้มีการ
ติดตามการปฏิบตั ิตามแนวทางดังกล่าวเป็ นประจา รวมถึงกาหนดบทลงโทษทางวินยั ไว้ดว้ ย
(จ) บริ ษทั ฯ มีรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่ งได้แสดงรายละเอียดไว้ในส่ วนที่ 2 ข้อ
12 - รายการระหว่างกัน ทั้งนี้ บริ ษ ัทฯ ได้เปิ ดเผยรายการดังกล่ าวไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบ
การเงิ นรายไตรมาสและสิ้ นปี ในหัวข้อรายการกับบุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน ซึ่ งงบการเงิ น
ดังกล่าวได้ผา่ นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
(ฉ) รายการที่ เข้าข่ ายรายการที่ เกี่ ยวโยงกันของบริ ษ ัทฯ จะต้องได้รั บการพิ จารณาและอนุ มตั ิ จาก
คณะกรรมการบริ ษัท ฯ รวมทั้ งได้ป ฏิ บัติ ต ามหลักเกณฑ์ ข องส านั กงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ
(ช) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงิ น การสอบบัญชี การควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายในที่ มีความน่ าเชื่ อถื อ มี การทบทวนระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในเป็ นประจาเพื่อให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีฝ่าย
ตรวจสอบภายในเพื่อให้มนั่ ใจว่าการปฏิ บตั ิ งานหลักและกิ จกรรมทางการเงิ นสาคัญของบริ ษทั ฯ
ได้ดาเนิ นการตามแนวทางที่กาหนดและมีประสิ ทธิ ภาพ โดยผูบ้ ริ หารฝ่ ายตรวจสอบภายในรายงาน
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
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(ซ) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ให้ความสาคัญเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นอย่างมาก โดยบริ ษทั ฯ
ได้มีการจัดทาแบบสอบถามในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงของกิจการในแต่ละด้าน โดยมีผบู ้ ริ หาร
ของแต่ ละหน่ วยงานเป็ นผูป้ ระเมิ นความเสี่ ยงและได้จดั ให้ผูต้ รวจสอบภายในทาการสอบทาน
แบบสอบถามที่ ได้ตอบโดยผูบ้ ริ หารว่าเป็ นไปตามคาตอบที่ ได้รับหรื อไม่ตลอดจนมีการกาหนด
มาตรการป้ องกันและจัดการความเสี่ ยง ซึ่ งรวมถึงความเสี่ ยงที่ มีผลต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ
เพื่อเป็ นหลักประกันการดารงอยูอ่ ย่างมัน่ คงของบริ ษทั ฯ

(4) การประชุมคณะกรรมการ
(ก) คณะกรรมการบริ ษทั ฯ มีกาหนดประชุ มในวาระปกติ ไตรมาสละ 1 ครั้งและได้กาหนดวันประชุ ม
คณะกรรมการขึ้ นเป็ นการล่วงหน้า 1 ปี ในแต่ ละปี เพื่ อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้า
ร่ วมประชุ มได้อย่างไรก็ตามอาจมีการเรี ยกประชุ มเพิ่มเติมตามความจาเป็ นได้หากมีวาระพิเศษที่
ต้องขอมติ อนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยมี การกาหนดวาระชัดเจนล่วงหน้าและมี วาระ
พิจารณารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบและงบการเงินเป็ นประจา
(ข) ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารร่ วมกับรองประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารฝ่ ายบริ หารการเงินและหน่ วยงาน
สนับสนุ นและเลขานุ การบริ ษทั ฯ จะเป็ นผูพ้ ิจารณากลัน่ กรองเรื่ องที่ จะบรรจุเข้าวาระการประชุ ม
คณะกรรมการก่อนเสนอต่อประธานกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยกรรมการแต่ละ
ท่านมีอิสระที่จะเสนอเรื่ องที่เป็ นประโยชน์ต่อบริ ษทั ฯ เข้าสู่วาระการประชุม
(ค) บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มพร้อมระเบียบวาระการประชุ มและเอกสารก่อนการประชุ ม
ล่วงหน้า 7 วันเพื่อให้คณะกรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่ วมประชุม
(ง) ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มี การประชุ มคณะกรรมการจานวน 4 ครั้ งประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น 1 ครั้ งได้แก่ การ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2558 โดยการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั ฯ แต่ละท่าน
ได้แสดงรายละเอียดไว้ในส่ วนที่ 2 ข้อ 8 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ
(จ) หลังการประชุมคณะกรรมการมีการจดบันทึกรายงานการประชุมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและจัดเก็บ
รายงานการประชุ มที่ ผ่ านการรั บรองแล้วจากคณะกรรมการเพื่ อให้กรรมการหรื อผูเ้ กี่ ยวข้อง
สามารถเรี ยกดูขอ้ มูลหรื อตรวจสอบได้
(ฉ) ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระทั้งหมดได้มีการประชุ ม
ระหว่างกันกับผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย
(5) การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการทั้งคณะเป็ นประจาทุกปี โดยมีรูปแบบ
เป็ นการประเมินตนเอง (Self-Assessment) และบริ ษทั ฯ ได้นาเรี ยนผลการประเมินและข้อคิดเห็นต่าง ๆ
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ต่ อที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ได้ร่ วมกัน พิ จารณาผลการประเมิ น
ดังกล่าว เพื่ อนาไปเป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ให้ดียิ่งขึ้น โดยแบบประเมินดังกล่าวครอบคลุม 6 หัวข้อหลัก ดังนี้
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทาหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กบั ฝ่ ายจัดการ และ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
ทั้งนี้ ในปี 2558 ผลการประเมินโดยรวม มีคะแนนเฉลี่ยที่ร้อยละ 91 ลดลงจากร้อยละ 93 ในปี 2557
(6) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
(ก) ค่าตอบแทนกรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โปร่ งใส สอดคล้อง เหมาะสมกับผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และความรับผิดชอบ โดยเปรี ยบเทียบได้กบั ระดับค่าตอบแทนของบริ ษทั
อื่น ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และได้ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้ว
(ข) ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารซึ่ งเป็ นไปตามหลักการและนโยบาย โดยเชื่ อมโยงกับผล
การดาเนินงานของบริ ษทั ฯ และผลการดาเนินงานของผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน
(ค) จานวนค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารในปี 2558
รายละเอียดได้กล่าวไว้แล้วในหัวข้อค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หารหัวข้อ 8.4 ค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ ริ หาร
(7) การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริ หาร
(ก) คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ส่ งเสริ มและอานวยความสะดวกให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู ้ แก่
ผูเ้ กี่ ยวข้อ งในระบบการก ากับดู แ ลของบริ ษ ัท ฯ เช่ น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู ้บ ริ หาร
เลขานุการบริ ษทั ฯ เป็ นต้น เพื่อให้มีความรู ้การปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ องและการทางานมี
ประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น การฝึ กอบรมและการให้ความรู ้ดงั กล่าวมีท้ งั ที่กระทาเป็ นการภายในบริ ษทั ฯ และ
ใช้บริ การของสถาบันภายนอก
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(ข) บริ ษั ท ฯ ได้ จั ด ให้ มี เอกสารและข้ อ มู ล ของบริ ษั ท ฯ กฎระเบี ยบข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ ของ
บริ ษทั ฯ รวมทั้งข้อมูลที่ เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ กรณี มีกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเข้ามาใหม่
รวมถึ งการจั ด ให้ มี การแ น ะน าลั ก ษ ณ ะธุ รกิ จ แ ละแน วท างการด าเนิ น ธุ รกิ จข อ ง
บริ ษทั ฯ
(ค) บริ ษ ัทฯ ได้จัด ให้ มี แผนการพัฒ นาและแผนสื บ ทอดต าแหน่ งงานโดยมี โครงการต่ าง ๆ ได้แก่
โครงการพัฒนาศักยภาพผูบ้ ริ หารระดับสู งโครงการ Rising Star โครงการ Star และโครงการ Star
Plus เพื่อให้ธุรกิจสามารถดาเนิ นต่อไปได้โดยไม่ติดขัดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อโครงสร้างการ
จัดการส่ วนนโยบายในการพัฒนาบุคลากร
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
10.1 นโยบายภาพรวม
บริ ษทั ฯ มีนโยบายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับบริ ษทั ฯ ในการดาเนิ นกิจการ
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยนโยบายดังกล่าวได้รับการอนุมตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม 2557
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นแบบอย่างที่ดีของสังคม โดยมีเจตนารมณ์ในการดาเนิ นธุ รกิจบนพื้นฐานของ
ธรรมาภิ บาลและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มุ่งพัฒนาธุ รกิจให้เติบโตควบคู่
ไปกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนและมี มูลค่ าเพิ่ มของสังคมและผูม้ ี ส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ อันได้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้น
นัก ลงทุ น พนัก งาน ลู ก ค้า คู่ ค ้า ทางธุ ร กิ จ และหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อ ง เป็ นต้น โดยบริ ษ ัท ฯ ให้
ความสาคัญต่อกระบวนการดาเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมที่
เป็ นประโยชน์ต่อชุ มชนในระยะยาว บริ ษทั ฯ มุ่งหวังให้ภาคธุ รกิ จสามารถอยู่ร่วมกับชุ มชนและสังคมได้
อย่างเป็ นสุ ข และพัฒ นายกระดับ ความเจริ ญ ก้า วหน้า ไปพร้ อ ม ๆ กัน เพื่ อการเจริ ญ เติ บ โตอย่างยัง่ ยื น
โดยนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริ ษทั ฯ มีเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อหลัก ดังนี้
10.1.1 การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษ ทั ฯ ตระหนักถึ งการด าเนิ นธุ ร กิ จที่ สุ จริ ต และเป็ นธรรมตามกรอบกติ กาการแข่ งขัน ภายใต้
กฎหมายและระเบี ย บข้อ บังคับ ที่ เกี่ ย วข้อ งโดยค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ แ ละผลกระทบจากการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า คู่คา้ ทางธุ รกิ จ
และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น โดยกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) ดาเนิ นธุ รกิ จในลักษณะที่ สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องอย่าง
เคร่ งครัด รวมทั้งให้ความร่ วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(2) ส่ งเสริ มให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบตั ิตามกฎหมายและการแข่งขันที่
เป็ นธรรม
(3) ดาเนิ นธุ รกิจกับคู่คา้ ทางธุ รกิจ โดยปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญาที่ บริ ษทั ฯ ได้ทาไว้ ซึ่ งจะต้อง
ไม่เสื่ อมเสี ยต่อบริ ษทั ฯ หรื อขัดต่ อกฎหมายใด ๆ ไม่ล่วงละเมิ ดทรัพย์สินทางปั ญญา เช่ น
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิ ทธิ์ ถูกต้อง
10.1.2 การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่ จะต่อต้านการทุจริ ต โดยมุ่งเน้นส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม ความโปร่ งใส ใน
การด าเนิ นธุ ร กิ จตามหลักจริ ยธรรมทางธุ รกิ จของกลุ่มบริ ษ ทั ฯ ตลอดจนด าเนิ น ธุ รกิ จด้วยระบบ
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บริ หารที่มีประสิ ทธิ ภาพ มีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ และกลุ่มบริ ษทั ฯ ส่ งเสริ มอบรมและ
สร้างจิตสานึ กให้พนักงานตระหนักถึ งการทุจริ ตที่อาจเกิดขึ้น และกากับดูแลการปฏิ บตั ิเพื่อต่อต้าน
การทุจริ ต โดยกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
พนักงานควรหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของกานัล การเลี้ยงรับรอง รวมทั้งผลประโยชน์อื่น ๆ จากผู ้
จัดจาหน่าย เพื่อให้เกิดความเป็ นอิสระในการจัดซื้ อสิ นค้าจากผูจ้ ดั จาหน่าย ซึ่ งหากพบว่าพนักงานรับ
ผลประโยชน์เกินกว่าประเพณี อนั ควรหรื อกระทาการใด ๆ ที่ทาให้ขาดความอิสระในการปฏิบตั ิงาน
พนักงานผูน้ ้ นั อาจถูกสอบสวนหรื อถูกกล่าวหาว่ากระทาการทุ จริ ต ซึ่ งจะถูกลงโทษตามข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทางานหรื อตามกฎระเบียบอื่น ๆ ของบริ ษทั ฯ ได้
10.1.3 การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษ ัท ฯ ประกอบธุ ร กิ จด้ว ยความเคารพต่ อสิ ท ธิ มนุ ษ ยชน โดยมี การส่ งเสริ มและคุ ้มครองสิ ท ธิ
เสรี ภาพ ตลอดจนปฏิ บตั ิต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่ งเป็ นรากฐานของการบริ หารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ไม่มีนโยบายการเลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลต่างเชื้ อชาติ สตรี เด็ก และคนพิการ โดย
กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
บริ ษทั ฯ มีการว่าจ้างคนพิการเพื่อปฏิบตั ิงานให้กบั บริ ษทั ฯ โดยเห็นว่าเป็ นการปฏิบตั ิต่อกันโดยเสมอ
ภาค ซึ่ งจะสร้างงานและรายได้ให้กลุ่มคนพิการดังกล่าว รวมทั้งส่ งเงินเข้ากองทุนส่ งเสริ มและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ อีกทั้งให้สมั ปทานกับคนพิการในการเช่าพื้นที่สาขา
10.1.4 การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั ฯ เชื่ อมัน่ ว่าบุ คลากรเป็ นหัวใจสาคัญสาหรับการพัฒนาที่ ยงั่ ยืน บริ ษทั ฯ จึ งใส่ ใจต่อคุณภาพ
ชีวิตของพนักงาน โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมการทางานที่ดี และมีระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคล
ที่ต้ งั อยู่บนพื้นฐานของความเป็ นธรรม และส่ งเสริ มการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าด้วยการ
จัดการอบรมและเรี ยนรู ้จากการปฏิบตั ิงานจริ งตามความต้องการและความเหมาะสมของบุคลากรแต่
ละคน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางานและสร้างโอกาสในความเจริ ญก้าวหน้าในสายอาชี พโดย
กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) บริ ษทั ฯ จัดการอบรมความรู ้และความสามารถให้กบั พนักงานตามความเหมาะสมของการ
ปฏิบตั ิงาน
(2) บริ ษทั ฯ มุ่งเน้นการจัดระเบี ยบสภาพแวดล้อมการทางาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการ
ทางาน และจัดระบบการให้บริ การด้านโรงอาหารที่ถกู สุ ขลักษณะ จัดสวัสดิการต่าง ๆ เช่น
น้ าดื่ มที่ สะอาดปลอดภัยในสถานประกอบการ จัดห้องน้ าสะอาด จัดบริ การรถรับส่ งที่ มี
ความปลอดภัยเพียงพอ รวมทั้งจัดห้องพยาบาลที่มีประสิ ทธิ ภาพถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้ง
บริ ษทั ฯ ได้ทาประกันสุ ขภาพให้กบั พนักงานทุกคน
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(3) บริ ษ ทั ฯ จะด าเนิ นการด้วยความเป็ นธรรมสาหรั บการว่าจ้างพนักงานใหม่ การโอนย้าย
สับเปลี่ ยนหน้าที่ รวมทั้งการกาหนดค่ าตอบแทนแก่ พ นักงาน โดยจะคานึ งถึงคุ ณ สมบัติ
ความเหมาะสมของตาแหน่ง ลักษณะงาน และผลการปฏิบตั ิงานเป็ นสาคัญ
(4) บริ ษัท ฯ มี น โยบายดู แ ลเรื่ องค่ า ตอบแทน โดยน าระบบ KPI มาใช้ ใ นการพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตั ิงานของพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม
10.1.5 ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการ
และความพึงพอใจของผูบ้ ริ โภค โดยเริ่ มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ผ่านกระบวนการผลิต
ด้วยเทคโนโลยีที่ทนั สมัยได้มาตรฐาน สะอาดและปลอดภัย นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั ทาระบบการ
ประกัน คุ ณ ภาพอาหารปลอดภัย เพื่ อ ส่ งเสริ ม การบริ โ ภคอาหารปลอดภัย เพื่ อ สุ ข ภาพที่ ดี ข อง
ประชาชนทั้งประเทศ
10.1.6 การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั ฯ ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและข้อบังคับเกี่ ยวกับการจัดการสิ่ งแวดล้อมอย่างเคร่ งครัด และมีการ
กาหนดมาตรการป้ องกันและแก้ไขเมื่อเกิ ดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมอันเนื่ องมาจากการดาเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯ รวมทั้งบริ ษทั ฯ มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่า ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีระบบ
การบาบัดของเสี ยจากกระบวนการผลิตที่ มีคุณ ภาพ ได้มาตรฐาน และมี การประเมิ นระบบบริ หาร
จัดการสิ่ งแวดล้อม โดยกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
(1) บริ ษ ทั ฯ มี การจัด การระบบของเสี ยโดยการจ้างนิ ติ บุค คลภายนอกเข้ามาดูแ ลจัด การสิ่ ง
ปฏิกลู
(2) บริ ษทั ฯ มีการว่าจ้างนิ ติบุคคลภายนอก เพื่อตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ได้แก่ ปริ มาณฝุ่ น
ละออง ระดับเสี ยงภายในโรงงาน ความร้อน ความเพียงพอของแสงสว่าง คุณภาพน้ า และ
อากาศ และจัดทาเป็ นรายงานการตรวจคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
10.1.7 การร่ วมพัฒนาชุมชนและสั งคม
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญในการมีส่วนร่ วมในการรับผิดชอบต่อสังคม จึ งจัดให้มีโครงการ
ช่วยเหลือและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งที่ผ่านมาบริ ษทั ฯ มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคมที่สาคัญ รายละเอียดปรากฏตามหัวข้อ 10.3
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10.1.8 การมี นวัต กรรมและเผยแพร่ นวัต กรรมซึ่ งได้ จากการดาเนิ นงานที่ มี ค วามรั บ ผิดชอบต่ อ สั งคม
สิ่ งแวดล้ อม และผู้มสี ่ วนได้ เสี ย
บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสาคัญของนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานที่ มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม สิ่ งแวดล้อม และผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่ อง ดังมี
รายละเอียดของกิจกรรมที่สาคัญเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุม้ ค่า ปรากฏตามหัวข้อ 10.3
10.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
บริ ษ ัท ฯ ยึ ด มั่น ในความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคม โดยค านึ ง ถึ งความสมดุ ล ย์ท้ ัง ด้า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
สิ่ งแวดล้ อ ม บริ ษั ท ฯได้ ก าห นดนโยบายเกี่ ยวกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบ ต่ อ สั ง คม (Corporate Social
Responsibilities Policy) เพื่อสื่ อสารและขับเคลื่อนการดาเนิ นกิจกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสาน
สัมพันธ์อนั ดี กบั ชุ มชนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่ อง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ ได้ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ 3R’s
Sustainability Committee โดยมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมด้าน CSR นาเสนอแผนการดาเนิ นงาน
และการบรรลุเป้ าหมายการทางาน CSR ของบริ ษทั ฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารพิจารณาอนุมตั ิเป็ น
ประจาทุก ๆ ไตรมาส และรายปี รวมทั้งจัดเตรี ยมรายงานสรุ ปผลการดาเนินงานกิจกรรม CSR ที่กระทาในปี
ผ่านมาให้คณะกรรมการบริ หารทราบ
10.3 กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ ต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้ อม (after process)
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่ จะดาเนิ นธุ รกิ จให้เติ บโตอย่างยัง่ ยืนเคี ยงข้างสังคมไทย จึ งให้ความสาคัญกับการ
สร้ า งสรรค์โ ครงการความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมและสิ่ งแวดล้อม โดยต่ อยอดจากองค์ค วามรู ้ แ ละความ
เชี่ ย วชาญที่ แม็ค โครสั่งสมมาตลอดระยะเวลา 26 ปี ให้ส อดรั บกับ ความต้องการของชุ มชน สั งคมและ
ประเทศชาติ เพื่อร่ วมกันพัฒนาทุกองค์ประกอบของสังคมไทยให้มีคุณภาพ มัน่ คง และมัง่ คัง่ อย่างยัง่ ยืน โดย
ในปี 2558 แม็ ค โครได้ จัด กิ จ กรรมสาธารณประโยชน์ ข้ ึ น โดยสนั บ สนุ น ให้ พ ั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ
ผูป้ ระกอบการ ตลอดจนลูกค้าสมาชิกได้มีส่วนร่ วมในการตอบแทนคืนสู่สังคมด้วยกัน ดังนี้
โครงการ “โชห่ วยรุ่ นเยาว์ ”
สื บ เนื่ อ งจากการจัด หาทุ น จ านวน 5 ล้า นบาท จากโครงการ “ปั น ยิ้ม 1 บิ ล 1 บาท” ที่ จัด ขึ้ น ในโอกาส
ครบรอบการดาเนิ นงาน 25 ปี เพื่อไปจัดสร้างโรงเรื อนเลี้ยงไก่ และถ่ายทอดความรู ้ดา้ นการเลี้ยงไก่ไข่แก่เด็ก
นักเรี ยนในโรงเรี ยนจานวน 25 แห่งทัว่ ประเทศ ในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน ผลการดาเนินงาน
ปรากฏว่าเป็ นที่น่าพอใจ มีผลผลิตไก่ไข่มากเกินความต้องการบริ โภค บริ ษทั ฯ จึงต่อยอดโครงการ “โชห่ วย
รุ่ นเยาว์” ขึ้ นมาโดยพัฒนาความรู ้ 8 หัวข้อการจัดการร้านค้าปลีก เป็ นสื่ อการสอนที่ เด็กนักเรี ยนเข้าใจง่าย
เช่น หนังสื อภาพการ์ ตูน วิดีโอภาพ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริ งในชี วิตประจาวัน อาทิ การนาผลผลิต
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ในโรงเรี ยน เช่น ไข่ไก่ ผัก วางจาหน่ายในสหกรณ์โรงเรี ยน การจัดการร้านโชห่วยของครอบครัวหรื อร้านค้า
ชุมชน เป็ นต้น ถือเป็ นการส่ งเสริ มเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ ึงพาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน
โครงการเปลีย่ นขยะเป็ นประโยชน์ : นา้ หมักชีวภาพ
โครงการน้ าหมักชี วภาพ หรื อ EM เกิดขึ้นจากแนวคิดเปลี่ยนขยะให้เป็ นประโยชน์ ซึ่ งเป็ นโครงการที่แม็ค
โครดาเนิ นการเป็ นภายในมาอย่างต่อเนื่ องด้วยความใส่ ใจในการดูแลและรักษาสิ่ งแวดล้อม สาหรับปี 2558
ในวันสิ่ งแวดล้อมไทย ซึ่ งตรงกับวันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี แม็คโครถือเป็ นผูน้ าในการแบ่งปั นความรู ้ และ
รณรงค์ให้ลูกค้าสมาชิ กร่ วมลดขยะและจัดทาน้ าหมักชี วภาพจากขยะเปี ยกในสาขา เพื่ อลดการทิ้ งขยะสู่
สิ่ งแวดล้อม ทั้งยังร่ วมมือกับลูกค้าสมาชิ ก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข และกรมทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม นาน้ าหมักชี วภาพไปใช้ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ของขยะ ซึ่ งเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อการ
สร้างสิ่ งแวดล้อมที่ดีในชุมชน
โครงการ “แม็คโครมิตรแท้ โชห่ วย”
นับเป็ นปี ที่ 7 ที่แม็คโครประสานความร่ วมมือกับสถาบันการศึกษา 71 แห่งทัว่ ประเทศ ถ่ายทอดความรู ้ดา้ น
การบริ หารธุ รกิ จค้าปลี กแก่ นักศึ กษากว่า 3,550 คน ก่ อนลงพื้ นที่ พ ฒ
ั นาปรั บปรุ งร้ านค้าปลี กในท้องถิ่ น
จานวน 710 ร้าน ภายใต้การให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิดของที มงานแม็คโครมิตรแท้โชห่ วย ในปี นี้ นกั ศึ กษา
เจ้าของผลงานการปรั บ ปรุ งร้ านค้าปลี กในโครงการประกวดจานวน 8 ที ม ได้รับโอกาสเข้ามานาเสนอ
ผลงาน และศึกษาดูงานที่แม็คโครสานักงานใหญ่ และภายหลังการสนับสนุนให้เจ้าของร้านค้าปลีกเข้ามามี
ส่ วนในการนาเสนอความคิดสร้างสรรค์ดว้ ย ปรากฏว่ามีร้านค้าปลีกจานวน 3 ร้านในโครงการที่ได้รับการ
คัดเลือกสู่การปรับปรุ งพัฒนาร้านค้าตามแผนงาน และส่ งผลให้ยอดขายของร้านเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชดั
โครงการทุนการศึกษาและหลักสู ตรสหกิจ
สื บเนื่ องจากปี 2557 ที่บริ ษทั ฯ ได้สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริ ญญาตรี แก่นกั ศึกษาคณะการจัดการด้าน
อาหาร สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒั น์ (PIM) จานวน 39 คน ในปี นี้ นกั ศึกษาที่ ข้ ึนสู่ ช้ นั ปี ที่ 2 ได้เริ่ มเข้ารับ
การฝึ กงานที่ ศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแม็คโครในตาแหน่งหัวหน้าแผนกฝึ กหัด ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ได้บรรจุกิจกรรม
การฝึ กงานในสาขานี้ข้ ึน เพื่อสนับสนุนนักศึกษาให้ได้รับประสบการณ์จากโลกแห่งการทางานอย่างแท้จริ ง
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังจัดทาโครงการหลักสู ตรสหกิ จนาร่ องเสนอแก่มหาวิทยาลัยจานวน 4 แห่ ง โดยเปิ ด
โอกาสให้นกั ศึกษาชั้นปี ที่ 4 จากคณะที่เกี่ยวข้องกับอาหารและการเกษตร เข้ามาฝึ กงานที่ศูนย์จาหน่ายสิ นค้า
แม็คโคร ซึ่ งได้รับการตอบรับที่ดีจากทางสถาบันการศึกษาที่มองเห็นประโยชน์สู งสุ ดอันจะเกิดแก่นกั ศึกษา
ที่ เรี ย นจบแล้ว มี งานท า และต้อ งการเติ บ โตก้า วหน้า ในหน้า ที่ ก ารงานกับ องค์ก รบริ ษ ัท ที่ เป็ นผูน้ าใน
อุตสาหกรรมค้าปลีก-ค้าส่ ง โดยนักศึกษาจะเริ่ มต้นฝึ กงานกับบริ ษทั ฯ ในปี 2559
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โครงการสนับสนุนเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยัง่ ยืนของเกษตรกรไทย บริ ษทั ฯ ยังคงบ่มเพาะความรู ้ดา้ นการพัฒนาผลิตผล
ทางการเกษตรที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตลอดห่ วงโซ่ อุปทาน ตลอดจนการบริ หารจัดการธุ รกิ จอย่าง
ยัง่ ยืน แก่ เกษตรกรที่ รวมกลุ่มจัดตั้งเป็ นสหกรณ์ และเกษตรกรในโครงการอันเนื่ องมาจากพระราชดาริ
นอกจากนี้ ยังพิจารณารับซื้ อผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารแห้ง นม อาหารสด มาจาหน่ายที่สาขาแม็คโครอย่าง
ต่อเนื่อง
ทั้งนี้ เมื่อแม็คโครขยายสาขาไปยังท้องถิ่นใดก็ตาม บริ ษทั ฯ มีนโยบายให้ความสาคัญกับการพัฒนาและการ
สนับสนุ นผลผลิ ต ทางการเกษตร เช่ น ผัก ผลไม้ ตลอดจนสิ น ค้าหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ต ภัณ ฑ์ (OTOP) ใน
ท้องถิ่นเข้ามาจาหน่ายที่แม็คโคร ภายใต้การให้คาแนะนาของฝ่ ายประกันคุณภาพสิ นค้าอย่างใกล้ชิด
โครงการการว่ าจ้ างบุคลากรในท้ องถิ่น
การเปิ ดสาขาใหม่ของแม็คโครมีส่วนสร้างอัตราการจ้างงานในแต่ละพื้นที่ โดยบริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับ
การว่าจ้างบุคลากรในท้องถิ่นเข้ามาร่ วมงานกับแม็คโคร ด้วยระบบการสัมภาษณ์และคัดเลือกบุคลากรที่ ได้
มาตรฐาน ยุติธรรมและโปร่ งใส เพื่อให้ได้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงกับตาแหน่ งงาน ขณะเดียวกัน
บริ ษทั ฯ ยังให้การสนับสนุนพนักงานที่ตอ้ งการจะกลับมาทางานยังถิ่นฐานบ้านเกิด ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งในการ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กบั พนักงานของแม็คโคร
โครงการด้ านการจัดการพลังงานอย่ างยั่งยืน
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับการจัดการพลังงานอย่างยัง่ ยืนภายในศูนย์กระจายสิ นค้า และศูนย์จาหน่ายสิ นค้า
แม็คโครแต่ละสาขา โดยยึดแนวคิด 3R ประกอบด้วย Reduce การลดการใช้ในสิ่ งที่ไม่จาเป็ น Reuse การใช้
ทรัพยากรอย่างรู ้ค่า Recycle การนากลับมาใช้ใหม่ โดยมีการกาหนดตัวชี้ วดั (KPI) ที่ชดั เจน เพื่อประเมินผล
การดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
สาหรับศูนย์กระจายสิ นค้าแห่งใหม่ที่อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่เปิ ดดาเนินการในปลายปี 2558 มีการ
ติ ด ตั้งระบบไฟส่ อ งสว่ า งแบบ LED รอบอาคาร และเพิ่ ม ความหนาของฉนวนขึ้ นอี ก ร้ อ ยละ 50 เพื่ อ
ประสิ ทธิ ภาพในการรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่ตอ้ งการ และสามารถใช้งานได้ในระยะยาว ทั้งยังลงทุน
หางรถกึ่ งพ่วงขนาด 45 ฟุต (Trailer) จานวน 360 คัน ทาให้สามารถบรรทุกสิ นค้าได้เพิ่มขึ้ น จึงลดจานวน
เที่ ยวการขนส่ งลง ส่ งผลให้ประหยัดน้ ามันได้ถึงร้อยละ 18 รวมทั้งมีการนาพลังงานแสงอาทิ ตย์มาผลิตน้ า
ร้อนสาหรับใช้ทาความสะอาดอุปกรณ์ภายในศูนย์กระจายสิ นค้า
ทั้งนี้ ในปี 2558 บริ ษทั ฯ สามารถช่ วยประเทศชาติ ลดการใช้น้ ามันเชื้ อเพลิงได้ 3.0 ล้านลิตร ลดคาร์ บอน
ฟุตพริ้ นท์ได้ประมาณ 8,200 ตัน นาลังกระดาษกลับมาใช้ใหม่ได้ถึง 32,811 ตัน ส่ วนขยะเปี ยกจานวน 32 ตัน
นามาผลิตน้ าหมักชีวภาพ หรื อ EM ได้ 546,000 ลิตร
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นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มี นโยบายให้การพิ จารณาสนับสนุ นผลิ ตภัณ ฑ์ที่มาจากแหล่งผลิ ตที่ น่าเชื่ อถื อ ไม่ใช้
แรงงานผิดกฎหมาย กระบวนการผลิ ตมี ความเป็ นมิ ต รกับ สิ่ งแวดล้อม และไม่เบี ยดเบี ยนสังคม รวมทั้ง
ถ่ายทอดองค์ความรู ้แก่ค่คู า้ จนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์บริ ษทั ฯ ที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมได้
เป็ นผลสาเร็ จ เช่ น ผลิตภัณฑ์ลา้ งจานแบรนด์ “เอโร่ ” ที่ ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ฉลากเขี ยว นอกจากนี้
แม็คโครยังเข้าร่ วมลงนามในโครงการความร่ วมมื อบัต รเดี ยวเขี ยวทั่วไทย (Green Card) สนับสนุ นการ
จับจ่ายสิ นค้าและบริ การที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือการรณรงค์ลด
ใช้ถุงพลาสติก ถือเป็ นอีกกาลังหนึ่งในการลดปริ มาณขยะภายในประเทศซึ่ งรัฐบาลให้ความสาคัญและยกให้
เป็ นวาระแห่งชาติ
10.4 การป้ องกันการมีส่วนเกีย่ วข้ องกับการคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการดาเนิ นการต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยได้จดั ทาแนวทางการปฏิบตั ิเป็ นลาย
ลัก ษณ์ อ ัก ษรไว้ใ นจรรยาบรรณของบริ ษัท ฯ โดยนโยบายดัง กล่ า วได้รั บ การอนุ ม ัติ โ ดยที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ ครั้ งที่ 4/2557 เมื่ อวันที่ 20 สิ งหาคม 2557 และได้สื่ อสารนโยบายดังกล่ าวไปถึ ง
กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ฯ
ในปี 2558 บริ ษ ทั ฯ ได้แ สดงเจตนารมณ์ เข้าเป็ นแนวร่ วมปฏิ บตั ิ Collective Action Coalition (CAC) ของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต โดยร่ วมกันสร้างมาตรฐานด้านจริ ยธรรมธุ รกิจที่สูงขึ้น นอกจากนี้
ในอนาคต บริ ษ ทั ฯ ยังมี แผนงานที่ จะสื่ อสารนโยบายดังกล่ าวให้ครอบคลุมถึ งหุ ้นส่ วนธุ รกิ จ ที่ ปรึ กษา
รวมถึงคู่คา้ ในห่วงโซ่อุปทาน ซึ่ งถือเป็ นระดับสูงสุ ดของการต่อต้านการคอรัปชัน่
บริ ษทั ฯ (ซึ่ งรวมถึ งบริ ษทั ย่อยของบริ ษ ทั ฯ) มี นโยบายที่ จะต่ อต้านและไม่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการทุ จริ ต
คอร์ รัปชั่นในทุกรู ปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงการดาเนิ นการของบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานทุ กระดับ ซึ่ งเป็ นการด าเนิ นการทั้งภายในระหว่างกันและต่ อบุ ค คลภายนอก โดยมุ่ งเน้น
ส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม และความโปร่ งใสในการดาเนินธุรกิจภายใต้กรอบจริ ยธรรมทางธุรกิจของกลุ่ม
บริ ษทั ฯ ตลอดจนดาเนิ นธุ รกิ จด้วยระบบบริ หารที่ มีประสิ ทธิ ภาพ มีความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้
และละเว้นการกระทาที่ มีผลกระทบต่องานในทางทุจริ ตหรื อขัดต่อกฎหมาย รวมทั้งคานึ งถึงความซื่ อสัตย์
สุ จริ ตและการดาเนิ นการที่ เหมาะสมในการทาธุ รกรรมกับคู่สัญญา คู่คา้ หรื อผูท้ ี่ เกี่ยวข้องที่ ทาธุ รกรรมกับ
บริ ษทั ฯ เพื่อป้ องกันและหลีกเลี่ยงการดาเนินการที่อาจส่ งผลกระทบหรื อขัดแย้งต่อหลักการบริ หารจัดการที่
ดีหรื อการดาเนินการที่ไม่เหมาะสม
บริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกระดับต้องหลีกเลี่ยงการรับของขวัญ ของกานัล การเลี้ยงรับรอง รวมทั้ง
ผลประโยชน์อื่น ๆ จากผูจ้ ดั จาหน่าย เพื่อให้เกิดความเป็ นอิสระในการจัดซื้ อสิ นค้าจากผูจ้ ดั จาหน่าย ซึ่ งหาก
พบว่าบุคคลใดรับผลประโยชน์เกิ นกว่าประเพณี อนั ควร หรื อ กระทาการใด ๆ ที่ ทาให้ขาดความอิสระใน
การปฏิบตั ิงาน บุคคลนั้นอาจถูกสอบสวนหรื อถูกกล่าวหาว่ากระทาการทุจริ ต ซึ่ งจะถูกลงโทษตามข้อบังคับ
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เกี่ ยวกับการทางานหรื อตามกฎระเบี ยบอื่น ๆ ของบริ ษทั ฯ ได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ทุกระดับต้องไม่กระทาหรื อสนับสนุนการเรี ยก รับหรื อให้ เงินหรื อประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
บริ ษทั ฯ จะไม่กระทาหรื อสนับสนุ นการให้สินบนในทุกรู ปแบบ ทุ กกิจกรรมที่ อยู่ภายใต้การดูแล รวมถึง
การควบคุ ม การบริ จ าคเพื่ อ การกุ ศ ล การบริ จาคให้แ ก่ พ รรคการเมื อ ง การให้ข องขวัญ ทางธุ ร กิ จและ
สนับสนุ นกิ จกรรมต่ าง ๆ มี ความโปร่ งใสและไม่ มีเจตนาเพื่ อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ ภาครั ฐหรื อเอกชน
ดาเนินการที่ไม่เหมาะสม
เพื่อป้ องกันการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ บริ ษทั ฯ จะดาเนิ นการให้มีการตรวจสอบและควบคุมภายในที่ เหมาะสม
สม่ าเสมอ เพื่ อป้ องกันไม่ให้บุคลากรมี การปฏิ บตั ิ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่ งรวมถึ งการดูแลในส่ วนของงานขาย
การตลาดและจัดซื้ อ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ จัดให้ความรู ้ดา้ นการต่อต้านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ แก่ผบู ้ ริ หาร
และพนักงาน เพื่อส่ งเสริ มความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต และสร้างจิตสานึ กในการปฏิบตั ิตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ
และจัด ให้พ นักงานมี ส่ วนในการแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การปฏิ บัติ เพื่ อให้การด าเนิ นการด้านการ
ต่อต้านทุจริ ตคอร์รัปชัน่ บรรลุตามนโยบายที่กาหนด
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นแนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายนี้ บริ ษทั ฯ จะส่ งเสริ มให้มีช่องทาง
การสื่ อสารเพื่อให้พนักงานและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยว่ามีการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
11.1 ความเห็นของคณะกรรมการเกีย่ วกับการควบคุมภายในของบริษทั ฯ และบริษทั ย่ อย
บริ ษทั ฯ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของระบบการควบคุมภายใน และการบริ หารความเสี่ ยง ว่าเป็ นกลไก
และเครื่ องมื อในการผลักดันให้บริ ษทั ฯ สามารถด าเนิ นธุ ร กิ จได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภ าพ พร้ อมทั้งบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ บริ ษทั ฯ กาหนดไว้ นอกจากนี้ วตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายใน คือเพื่อให้เกิดความ
มัน่ ใจอย่างสมเหตุสมผลทั้งในด้านการเงิน ด้านการรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิ บตั ิให้เป็ นไปตาม
กฎ ระเบียบ และนโยบาย ที่จะทาให้ระบบการทางานของบริ ษทั ฯ มีความถูกต้อง โปร่ งใส และตรวจสอบ
ได้ รวมทั้งลดหรื อป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีการพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 5 ท่าน
ที่เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์หลายด้าน ทั้งด้านกฎหมาย ด้านการบริ หารองค์กร ด้านบัญชี ด้าน
การเงิน และด้านการบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้งมีความเป็ นอิสระตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย โดยทาหน้าที่ ในการสอบทานงบการเงิ น สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ และการ
ปฏิบตั ิการในรายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ที่เกี่ยวโยงกัน สอบทานความเพียงพอและเหมาะสม
ของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ สอบทานแผนงานการตรวจสอบภายใน และพิ จารณาประเด็น
สาคัญ เกี่ ยวกับการควบคุ มภายในของบริ ษทั ฯ และให้ขอ้ เสนอแนะในการปรั บปรุ งให้แก่ ผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ฯ พิ จารณาคัดเลื อก เสนอแต่ งตั้ง ผูส้ อบบัญชี และให้ความเห็ นต่ อคณะกรรมการบริ ษทั ฯ รวมทั้ง
พิจารณาผลการสอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้แผนกตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ ซึ่ งเป็ นหน่วยงานที่ มีความ
เป็ นอิ สระจากฝ่ ายบริ หาร ทาหน้าที่ ประเมิ นระบบการควบคุ มภายในและสอบทานการปฏิ บัติงานของ
หน่ วยงานต่างๆ ภายในบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเพื่อให้มนั่ ใจว่าหน่ วยงานเหล่านั้น มีการปฏิ บตั ิตามระบบ
การควบคุมภายในที่ ได้กาหนดอย่างเหมะสม โดยได้ประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบ
การควบคุมภายในโดยยึดหลักการควบคุมภายในที่ดีของบริ ษทั ฯ ดังนี้
(1) องค์กรและสภาพแวดล้อม (Internal environment)
บริ ษทั ฯ กาหนดให้มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ ดี พร้อมทั้งกาหนดนโยบายการกากับ
ดูแลที่ ดี ซึ่ งระบุ บทบาท และความรั บผิด ชอบของ คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานไว้อย่าง
ชัด เจน รวมทั้งมี ข ้อ ก าหนดเกี่ ย วกับ จริ ย ธรรม เพื่ อ เป็ นรากฐานในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ขององค์ก ร
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นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้จดั โครงสร้างองค์กรโดยคานึ งถึงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นการตามกลยุทธ์
และบรรลุเป้ าหมายที่กาหนดไว้
(2) การกาหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting)
บริ ษทั ฯ มีการกาหนดเป้ าหมาย และกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจทั้งระยะสั้น และระยะยาว อย่างชัดเจน
และวัด ผลได้ เพื่ อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิ บัติ โดยเป้ าหมาย และกลยุทธ์ ดังกล่าวจะกาหนดให้
สอดคล้องกับความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น ความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ และวิธีการบริ หารความเสี่ ยง
(3) การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)
บริ ษทั ฯ จัดทาการรวบรวมเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ ยงขึ้ นกับหน่ วยงานแต่ละหน่ วยงาน ทั้ง
ปั จ จัย เสี่ ย งที่ เกิ ด จากภายในและภายนอกองค์ ก ร เช่ น บุ ค ลากร การปฏิ บัติ งาน การเงิ น ระบบ
สารสนเทศ ระบบบัญชี ระเบี ยบ และกฎหมาย เป็ นต้น เพื่ อให้ผูบ้ ริ ห ารสามารถพิ จารณากาหนด
แนวทางและนโยบายในการจัดการกับความเสี่ ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้
(4) การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
บริ ษทั ฯ ได้จดั ทาการประเมินความเสี่ ยงโดยคานึ งถึงปั จจัยทั้งภายใน และภายนอกของบริ ษทั ฯ และ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อการดาเนิ นธุ รกิ จ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการพิจารณาโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ ยงนั้น ๆ
(5) การตอบสนองความเสี่ ยง (Risk Response)
บริ ษทั ฯ มีการกาหนดมาตรการในการบริ หารความเสี่ ยงที่ ได้รับการประเมิ นในแต่ละเรื่ อง เพื่ อลด
ผลกระทบของความเสี่ ยงนั้นๆ ให้อยู่ในระดับที่ ยอมรับได้ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ มีการทบทวนกลยุทธ์
ของบริ ษทั ฯ ทั้งระยะสั้น และระยะยาวอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธุ รกิจ
ที่มีการเปลี่ยนแปลง
(6) กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
บริ ษ ัท ฯ มี กิ จ กรรมการควบคุ ม ภายในที่ ชัด เจนและเหมาะสม โดยการก าหนดขั้น ตอนในการ
ปฏิ บตั ิ งานที่ ชดั เจน และระดับวงเงินอนุ มตั ิ รายการประเภทต่างๆ ไว้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร รวมทั้งมี
การจัดทานโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็ นแนวทางให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
ในการดาเนิ นธุ รกิ จ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังมี การกาหนดกลไกในการปฏิ บตั ิ งานให้เป็ นแบบถ่วงดุ ล
อานาจ (Check and balance) พร้ อมทั้งจัด ให้มีการสื่ อสารทั้งองค์กรเพื่ อเป็ นแนวทางการปฏิ บัติให้
ถูกต้อง และเหมาะสม
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บริ ษทั ฯ มี การจัด ทากระบวนการเกี่ ยวกับรายการที่ เกี่ ยวโยงกันหรื อรายการที่ อาจก่ อให้เกิ ด ความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ เพื่ อความโปร่ งใสและคานึ งถึ งประโยชน์สู งสุ ด ของบริ ษ ทั ฯ โดยมี
แผนกตรวจสอบภายในในการสอบทานความเพี ยงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
อย่างสม่ าเสมอโดยกาหนดให้ แ ผนการตรวจสอบครอบคลุ มถึ งกระบวนการการปฏิ บัติ งานที่ มี
ความสาคัญ
(7) สารสนเทศและการสื่ อสารข้อมูล (Information and Communication)
บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่ อสาร โดยการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการบริ หารจัดการข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อช่วยในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ฯ จัดการสื่ อสารภายในองค์กรให้พนักงานทุกคนได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศที่ เกี่ ยวข้องกับ
นโยบาย ระเบี ย บ ค าสั่ งของบริ ษ ทั ฯ ผ่านช่ องทางต่ างๆ ของบริ ษ ัท ฯ อาทิ ป้ ายประกาศในสาขา
จดหมายอิเลคทรอนิ กส์ และการ Broadcast เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
และทันเวลา
นอกจากนี้ บริ ษ ทั ฯ จัดการสื่ อสารภายนอกองค์กร โดยใช้ช่องทาง เว็บไซต์www.siammakro.co.th
และช่องทาง Call Center (02 335 5300) ของบริ ษทั ฯ เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารได้
ตลอดเวลา และเป็ นการทาความเข้าใจเกี่ ยวกับการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ให้แก่ลูกค้า รั บทราบ
รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย นอกจากนี้บริ ษทั ฯ มีนโยบายที่ชดั เจน
ในเรื่ องการควบคุมระบบสารสนเทศในด้านการเข้าถึงข้อมูล และการนาข้อมูลไปใช้ในทางที่ ไม่ควร
โดยได้ดาเนินตามพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
(8) การติดตาม (Monitoring)
บริ ษทั ฯ มีกระบวนการติ ดตามประสิ ทธิ ผลของการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องว่าเป็ นไปตามแผนงาน
หรื อไม่ พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุ ในกรณี ที่ผลการดาเนิ นงานไม่เป็ นไปตามแผนงาน และมีการ
จัดการแก้ไขปรับปรุ งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ ยงั มีแผนกตรวจสอบ
ภายในซึ่ งเป็ นหน่ วยงานอิสระ ที่ ดาเนิ นการสอบทานการปฏิ บตั ิงานว่าเป็ นไปตามระบบการควบคุม
ภายในที่ ก าหนดไว้อ ย่ า งเหมาะสมหรื อ ไม่ โดยเน้น การตรวจสอบให้ ค รอบคลุ ม กระบวนการ
ปฏิบตั ิงานทีมีความเสี่ ยงที่สาคัญ ตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุ มตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ประเด็นที่ตรวจพบจะได้รับการรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นรายไตรมาส
ในรอบปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น สอดคล้อ งกับ ผู ้ส อบบัญ ชี ว่ า ไม่ พ บประเด็ น
ข้อบกพร่ องที่ เป็ นสาระสาคัญ และบริ ษทั ฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ เพียงพอเหมาะสมกับการดาเนิ น
ธุรกิจและทุกหน่วยงานมีการปฏิบตั ิตามขั้นตอนและระเบียบที่กาหนดไว้
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11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) โดย
ประกอบด้วยกรรมการอิ สระจานวน 5 ท่ าน ซึ่ งเป็ นผูท้ รงคุณ วุฒิ และมี ประสบการณ์ หลายด้าน ทั้งด้าน
กฎหมาย ด้านการบริ หารองค์กร ด้านบัญชี ด้านการเงิน และด้านการบริ หารความเสี่ ยง รวมทั้งมีความเป็ น
อิสระตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ นายอรรถพร ข่ายม่าน ดารงตาแหน่งเป็ น
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายชวลิต อัตถศาสตร์ นายธี ระ วิภูชนิน ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ และ
นายโชติ โภควนิช ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิ บตั ิ หน้าที่ แสดงความเห็นอย่างเป็ นอิสระภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความ
รั บผิ ดชอบที่ ระบุ ในนโยบายการกากับดู แลกิ จการที่ ดี โดยได้รับความร่ วมมื ออย่างดี จากเจ้าหน้าที่ ฝ่าย
บริ หาร และแผนกตรวจสอบภายใน
ภายในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการจัดประชุ มทั้งหมด 5 ครั้ง โดยการเข้าร่ วมประชุ มของ
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านสรุ ปได้ดงั นี้
รายชื่อ
1) นายอรรถพร ข่ายม่าน
2) นายชวลิต อัตถศาสตร์
3) นายธีระ วิภูชนิน
4) ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
5) นายโชติ โภควนิช

ปี 2558
5
4
5
5
5

ในการประชุมแต่ละครั้ง เป็ นการประชุมร่ วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯ แผนกตรวจสอบภายใน
และผูส้ อบบัญชีจากภายนอก เพื่อแสดงความเห็นในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญ ได้แก่
(1) สอบทานงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริ ษทั ฯ รายไตรมาส และงบการเงินประจาปี รวมทั้ง
การเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญของบริ ษทั ฯ และการพิจารณาจากรายงานของผูส้ อบบัญชี ภายนอก โดย
เป็ นการประชุ มร่ วมกับผูส้ อบบัญชี ภายนอก และเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯ พร้อมทั้งให้
ข้อสังเกตและคาแนะนาเพื่ อให้มนั่ ใจว่ารายงานทางการเงิ นของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย เป็ นไป
อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิ ดเผยข้อมูล
อย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ ซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ และผูใ้ ช้งบการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ว่า งบการเงิ น ที่ บ ริ ษ ัท ฯ จัด ท าขึ้ น มี ค วามถู กต้อ งตามที่ ค วรใน
สาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน
สอดคล้องกับความเห็นของผูส้ อบบัญชีภายนอก
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(2) สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ฯ และการปฏิ บตั ิ ที่เกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ
กับบริ ษทั ที่ เกี่ยวโยงกันเพื่อให้มนั่ ใจว่าบริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นตามเงื่อนไขทางธุ รกิ จและหลักเกณฑ์ที่
ตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย และส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรั พ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้แผนกตรวจสอบภายในสอบ
ทานการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ฯ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวสอบ โดยจากการ
สอบทาน ไม่พ บรายการผิดปกติ ที่เป็ นสาระส าคัญ รายการที่ เกี่ ยวโยงทางการค้าเป็ นรายการที่
เป็ นไปตามปกติทางธุรกิจของบริ ษทั ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการทารายการดังกล่าวเป็ นไปอย่างสมเหตุผล มีเงื่อนไขตามปกติ
ของธุรกิจ รวมทั้งการเปิ ดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ กับบริ ษทั ในกลุ่มและรายการที่
เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ
(3) สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ฯ เพื่อให้มนั่ ใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่า การดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมภายในอย่าง
เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ สอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน
ของบริ ษั ท ฯ เพื่ อ ให้ ม ั่ น ใจอย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า การด าเนิ นงานของบริ ษั ท ฯ อยู่ ภ ายใต้
สภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริ ษทั ฯ ได้ถือนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นสาคัญ มีผล
ให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ ไม่มีขอ้ บกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญ
(4) สอบทานแผนงานการตรวจสอบภายใน และพิจารณาประเด็นสาคัญเกี่ ยวกับการควบคุมภายใน
ของบริ ษ ทั ฯ เพื่ อประเมิ นความเพี ย งพอ และเหมาะสมของระบบควบคุ มภายใน พร้ อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งให้แก่ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั ฯ ร่ วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอก ผูต้ รวจสอบ
ภายใน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ยงั พิจารณาความดีความชอบประจาปี ของ
หัวหน้าสานักตรวจสอบภายในด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ นว่าการปฎิ บตั ิ งานของแผนกตรวจสอบภายในเป็ นไปอย่างมี อิสระ
เพียงพอ เพื่อก่อให้เกิดการกากับดูแลกิจการที่ดี
(5) พิจารณาคัดเลือกพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ผูส้ อบบัญชี และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ เพื่อขออนุ มตั ิ ต่อที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น และที่ ประชุ มมีมติ อนุ มตั ิ แต่งตั้งให้ บริ ษทั เคพี เอ็มจี
ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีสาหรับปี 2558
(6) พิ จารณาผลการสอบทานการปฏิ บ ัติ ต ามกฎหมายว่ าด้วยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พ ย์ฯ และคณะกรรมการกากับหลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ฯ
รวมทั้งกฎหมายอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ ให้มีการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและระเบี ยบ
ทางการที่เกี่ยวข้องให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง
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คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริ ษทั ฯ ไม่มีประเด็นที่เป็ นสาระสาคัญในเรื่ องการไม่ปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย และข้อกาหนดที่มีสาระสาคัญ
โดยสรุ ปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู ้ ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็ นอิสระ
อย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว
เห็นว่า คณะกรรมการบริ ษทั ฯ คณะกรรมการบริ หาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิหน้าที่
และมีความรับผิดชอบตามที่ระบุ ในนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้อย่างมี
คุณภาพเยี่ยงมืออาชีพ รวมทั้งมีการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนดและข้อผูกพันต่าง ๆ มีการเปิ ดเผยรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบตั ิงานที่ สอดคล้องกับระบบการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ
โปร่ งใส นอกจากนี้ ยงั มี ความเห็ นว่าบริ ษทั มี การรายงานข้อมูลทางการเงิ นและด าเนิ นงานอย่างถูกต้อ ง
มีระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล
11.3 หัวหน้ างานฝ่ ายตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณาคุณ สมบัติและความเหมาะสมของหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน
โดยการแต่ งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ายหั วหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายในจะต้อ งได้รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน คือ นายมนตรี คงเครื อพันธุ์ ซึ่ งมีวฒ
ุ ิการศึกษา และประสบการณ์การทางานที่
เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิ บตั ิ หน้าที่ดงั กล่าว (รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฎ
ในเอกสารแนบ 3) และนายมนตรี ยงั ทาหน้าที่ เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็ นผูพ้ ิ จารณาคุ ณ สมบัติและความเหมาะสมของหัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบภายใน นอกจากนี้
การแต่ ง ตั้ง ถอดถอน และโยกย้า ยหั ว หน้ า ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะต้อ งได้รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบด้วย
11.4 ข้ อสั งเกตของผู้ตรวจสอบภายใน
ผูต้ รวจสอบภายในไม่พบประเด็นใดที่ จะผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยอย่างมี
นัยสาคัญ
11.5 ข้ อสั งเกตของผู้สอบบัญชี
ผูต้ รวจสอบบัญชี ไม่พบประเด็นใดที่ จะผลกระทบต่ อการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ และบริ ษทั ย่อยอย่างมี
นัยสาคัญ
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12. รายการระหว่ างกัน
12.1 รายละเอียดรายการ
ในปี 2557 และ ปี 2558 ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีการเข้าทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยสรุ ปดังนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและ
ลักษณะความสั มพันธ์

ลักษณะรายการ

บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
(“ซีพี ออลล์ ”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 1)
ซี พี ออลล์ เป็ นผู้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ ข อง
บริ ษ ัท ฯ โดยถื อ หุ ้น ในบริ ษ ัท ฯ ทางตรง
และทางอ้อ มในสั ด ส่ วนร้ อ ยละ 97.88
ของหุน้ ทั้งหมด

มูลค่ ารายการ (ล้านบาท)
2557

2558

1. ค่ าการใช้ บริการ
บริ ษทั ฯได้ชาระค่าการใช้บริ การซอฟต์แวร์ และ
สิ ท ธิ ในเครื่ อ งหมายการค้า เครื่ อ งหมายบริ การ
ให้แก่ ซีพี ออลล์

182.2

177.6

2. เจ้ าหนี้อนื่
บริ ษั ท ฯ ได้รั บ อนุ ญ าตจากซี พี ออลล์ ให้ ใ ช้
โป รแ ก ร ม ซ อ ฟ แ วร์ เค รื่ อ งห ม ายก ารค้ า
เครื่ องหมายบริ การ ซึ่ งครอบคลุ ม ถึ ง การใช้
เครื่ องหมายการค้า “Makro” “aro” เป็ นต้น

89.2

84.5

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
สาหรั บรายการการใช้บริ การซอฟต์แวร์ และสิ ทธิ ในเครื่ องหมายการค้า
เครื่ องหมายบริ การจาก ซี พี ออลล์ นั้น เป็ นการรับความช่วยเหลือทางด้าน
เทคนิค เพื่อดาเนินธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ ซึ่งรวมถึงการบันทึกรายการขาย
สิ นค้า การบันทึกการรับสิ นค้า การเคลื่อนไหวของสิ นค้าและระบบข้อมูล
ลูกค้าของสาขาของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯ สามารถใช้ซอฟต์แวร์ ดงั กล่าวทา
ข้อ มูล ของสาขาใหม่ แ ละข้อ มูล รวมของทุ กสาขาได้ โดยต้น ทุ น การใช้
ซอฟต์แ วร์ ต่ ากว่าการพัฒ นาซอฟต์แ วร์ เอง นอกจากนี้ บริ ษ ัท ฯ ได้รั บ
อนุ ญ าตจากซี พี ออลล์ ให้ใช้เครื่ อ งหมายการค้า เครื่ อ งหมายบริ การ ซึ่ ง
ครอบคลุ ม ถึ งการใช้เครื่ อ งหมายการค้า “Makro” “aro” เป็ นต้น ในการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยใช้ รู ปแบบร้ า นค้ า การจัด เรี ยงสิ นค้า รวมทั้ งการ
บริ หารธุ รกิ จ และเมื่อ มีการพัฒ นารู ป แบบร้ านค้าใหม่ของ “Makro” ใน
ประเทศต่าง ๆ บริ ษทั ฯ จะได้รับความรู้ และเทคนิ คในการดาเนิ นธุ รกิจที่
ส่ งผลถึงประสิ ท ธิ ภาพในการดาเนิ น ธุ รกิ จ โดยการใช้บริ การซอฟต์แวร์
และสิ ทธิ ในเครื่ องหมายการค้า เครื่ องหมายบริ การถือเป็ นรายการธุ รกิ จ/
สนับสนุนธุรกิจปกติ5)
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ลักษณะรายการ
3. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นทรัพย์ ถาวร
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือ
หุ ้ น ครั้ งที่ 1/2557 ได้ มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้ บ ริ ษั ท ฯ
ลงทุนในสิ นทรัพย์เพื่อจัดตั้งสานักงานใหญ่แห่ ง
ใหม่ และการท ารายการที่ เกี่ ยวโยงกัน ระหว่าง
บริ ษัท ฯ กับ ซี พี ออลล์ ในการซื้ อที่ ดิ น โฉนด
เลขที่ 38439-38463, 74346, 85240, 155179 และ
210414 เนื้ อ ที่ ดิ น รวม 9 ไร่ 47 ตารางวา พร้ อ ม
อาคารสู ง 5 ชั้น (พร้อมชั้นดาดฟ้ า 1 ชั้น และชั้น
ใต้ดิน 1 ชั้น) พื้น ที่ประมาณ 27,459 ตารางเมตร
รวมทั้งสิ่ งปลูกสร้างและอุปกรณ์ส่วนควบ ตั้งอยู่
บนถนนพัฒ นาการ แขวงสวนหลวง เขตพระ
โขนง กรุ งเทพมหานคร ในราคา 470.0 ล้านบาท

มูลค่ ารายการ (ล้านบาท)
2557

2558

470.0

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
สาหรับ รายการการซื้ อสิ น ทรั พย์ถาวรเพื่อจัดตั้งสานักงานใหญ่แห่ งใหม่
จากซีพี ออลล์ นั้น บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องมีสานักงานใหญ่ที่เหมาะสม
แห่ ง ใหม่ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ทธิ ภ าพในการท างาน โดยที่ ผ่ า นมา บริ ษ ัท ฯ
ประสบปั ญหาในเรื่ องการจัดหาสถานที่ทางานที่เหมาะสมให้กบั พนักงาน
ส านั ก งานใหญ่ โดยมี ส ถานที่ ท างานส าหรั บ พนัก งานส านั ก งานใหญ่
รวมกันทั้งหมด 3 แห่ งซึ่ งแยกกันอยู่น้ ัน ทาให้การบริ หารจัดการค่อนข้าง
ลาบาก ขาดประสิ ทธิ ภาพ และก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็ นเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีแผนที่ จะขยายสาขาอย่างรวดเร็ วทั้งในประเทศ
และมีการศึกษาการลงทุนธุรกิจในต่างประเทศ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่ มี ค วามเห็ น ที่ แ ตกต่ างจากความเห็ น ของ
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกรรมการที่มี
ส่ วนได้เสี ย) พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ราคาซื้ อที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างมี
ความสมเหตุ ส มผล โดยอ้างอิงจากราคาประเมิน ที่ ดิน และสิ่ งปลูกสร้ าง
โดยผูป้ ระเมิ น ราคาอิ ส ระ 2 รายที่ ไ ด้รั บ ความเห็ น ชอบจากส านั ก งาน
ก.ล.ต. และการซื้ อที่ดินและสิ่ งปลูกสร้างในครั้งนี้ ส่งผลดีต่อบริ ษทั ฯ และ
ผูถ้ ือหุ ้น รวมถึงเป็ นรายการที่มีราคาและเงื่อนไขที่เป็ นธรรม ตลอดจนไม่
ก่ อ ให้ เกิ ด การถ่ า ยเทผลประโยชน์ กล่ าวคื อ ราคาซื้ อขายอยู่ใ นช่ ว งที่
ใกล้เคี ยงกับ ราคาประเมิน ของผูป้ ระเมิน อิ ส ระ 2 ราย (476.15 ล้านบาท
และ 480 ล้านบาท

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 12 รายการระหว่างกัน หน้าที่ 135

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2558

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและ
ลักษณะความสั มพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ (ล้านบาท)
2557

2558

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัท ซีพแี รม จากัด (“ซีพแี รม”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 1)
ซี พี แ รม เป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยของซี พี ออลล์
โดยซี พี ออลล์ ถื อ หุ ้ น ในซี พี แ รม ใน
สัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของหุน้ ทั้งหมด

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ

14.4

62.4

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า

167.2

208.1

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ลูกหนี้การค้ า

6.6

13.6

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. เจ้ าหนี้การค้ า

41.7

51.3

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จากัด
(“โกซอฟท์ ”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 1)
โกซอฟท์ เป็ นบริ ษทั ย่อยของซี พี ออลล์
โดยซี พี ออลล์ ถื อ หุ ้ น ในโกซอฟท์ ใน
สัดส่ วนร้อยละ 99.99 ของหุน้ ทั้งหมด

1. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นทรัพย์ ถาวรและ สิ นทรัพย์ ไม่ มี
ตัวตน
บริ ษทั ฯ และบริ ษ ัทย่อยได้ซ้ื อรายการสิ นทรั พย์
ถาวรและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ซึ่ งได้แก่ อุปกรณ์
คอมพิ ว เตอร์ แ ละโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ จ าก
โกซอฟท์

76.6

17.7

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่ าการใช้ บริการ

1.8

8.5

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. เจ้ าหนี้อนื่

12.1

3.7

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

14.0

11.4

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
1. ค่ าการใช้ บริการ
ลักษณะความสั มพันธ์ 1)
สถาบั น การจัด การปั ญญาภิ ว ัฒ น์ เป็ น
บริ ษทั ย่อยของซี พี ออลล์ โดยซี พี ออลล์
ถื อ หุ ้ น ในสถาบั น การจั ด การปั ญญา
ภิวฒั น์ในสั ดส่ วนร้ อยละ 99.99 ของหุ ้น
ทั้งหมด

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 12 รายการระหว่างกัน หน้าที่ 136

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและ
ลักษณะความสั มพันธ์

แบบ 56-1 ประจาปี 2558
ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ (ล้านบาท)

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

2557

2558

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จากัด
1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ
(“รีเทลลิงค์ ”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 1)
2. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า
บริ ษ ัท ซี พี รี เทลลิ ง ค์ จ ากัด เป็ นบริ ษ ัท
ย่อยของซี พี ออลล์ โดยซี พี ออลล์ ถือหุ ้น
ในรี เทลลิ ง ค์ ในสั ด ส่ วนร้ อ ยละ 99.99
ของหุน้ ทั้งหมด

0.7

12.7

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

-

2.2

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จากัด
1. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า
(มหาชน)
(“เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร”)
2. เจ้ าหนี้การค้ า
2)
ลักษณะความสั มพันธ์
เจริ ญ โภคภัณ ฑ์อ าหารมี เครื อ เจริ ญ โภค
ภัณ ฑ์ เป็ นผูถ้ ื อ หุ ้น รายใหญ่ โดยถื อ หุ ้น
ทางตรงและทางอ้อ มในสั ดส่ วนร้ อ ยละ
43.72 ของหุน้ ทั้งหมด

76.4

141.1

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

5.7

20.2

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท ซีพเี อฟ เทรดดิง้ จากัด
1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ
(“ซีพเี อฟ เทรดดิง้ ”)
2. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า
2)
ลักษณะความสั มพันธ์
3. เจ้ าหนี้การค้ า
ซี พี เอฟ เทรดดิ้ ง เป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของ
เจริ ญโภคภัณ ฑ์ อ าหาร โดยเจริ ญโภค
ภัณ ฑ์ อ าหารถื อ หุ ้ น ในซี พี เอฟ เทรดดิ้ ง
ในสัดส่ วนร้อยละ 99.97 ของหุน้ ทั้งหมด

10.7

14.9

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

907.3

1,769.3

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

133.7

271.3

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 12 รายการระหว่างกัน หน้าที่ 137

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและ
ลักษณะความสั มพันธ์

แบบ 56-1 ประจาปี 2558
ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ (ล้านบาท)

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

2557

2558

9.0

12.3

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

-

2.0

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท ซีพ-ี เมจิ จากัด (“ซีพี เมจิ”)
1. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า
2)
ลักษณะความสั มพันธ์
2. เจ้ าหนี้การค้ า
ซีพี-เมจิ เป็ นกิจการที่ควบคุมร่ วมกันของ
เจริ ญโภคภัณ ฑ์ อ าหาร โดยเจริ ญโภค
ภั ณ ฑ์ อาห าร ถื อหุ ้ น ใน ซี พี -เมจิ ใน
สัดส่ วนร้อยละ 59.99 ของหุน้ ทั้งหมด

188.3

266.6

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

37.0

51.8

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท ซี.พี. ฟู้ ดสโตร์ จากัด
1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ
(“ซี.พี. ฟู้ ดสโตร์ ”)
2. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า
2)
ลักษณะความสั มพันธ์
3. เจ้ าหนี้การค้ า
ซี .พี . ฟู้ ดสโตร์ มี ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อ งของกลุ่ ม
ครอบครั ว เจี ย รวนนท์ เป็ นผูถ้ ื อ หุ ้ น ราย
ใหญ่

17.8
276.9
67.8

17.9
295.0
49.4

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)
รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)
รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริ ษั ท ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) จ ากั ด 1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ
(มหาชน) (“ซีพเี อฟ (ประเทศไทย)”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 2)
2. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า
ซี พี เอฟ (ประเทศไทย) เป็ นบริ ษ ัท ย่อ ย
ของเจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร โดยเจริ ญโภค
ภัณ ฑ์อ าหารถือ หุ ้น ในซี พีเอฟ (ประเทศ
ไทย) ในสั ด ส่ วนร้ อ ยละ 99.98 ของหุ ้ น
ทั้งหมด

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 12 รายการระหว่างกัน หน้าที่ 138

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2558

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและ
ลักษณะความสั มพันธ์

ลักษณะรายการ

บริ ษั ท โภคภั ณ ฑ์ เอ็น เตอร์ ไพรซ์ จากัด
(“โภคภัณฑ์ เอ็นเตอร์ ไพรซ์ ”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 4)
โ ภ ค ภั ณ ฑ์ เอ็ น เต อ ร์ ไ พ ร ซ์ มี ก ลุ่ ม
ครอบครั ว เจี ย รวนนท์ เป็ นผูถ้ ื อ หุ ้ น ราย
ใหญ่

1. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ ทธิการเช่ า
เมื่ อ วั น ที่ 5 สิ ง ห า ค ม 2557 ที่ ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 3/2557 มีมติอนุ มตั ิ
ให้บ ริ ษ ัท ฯ เข้าทาสั ญญากับ โภคภัณ ฑ์เอ็น เตอร์
ไพรซ์ ในการเช่ าที่ ดิน ทั้งหมด จานวน 2 แปลง
ซึ่ งตั้งอยู่บ นถนนศรี นคริ น ทร์ แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุ งเทพมหานคร พื้นที่เช่าประมาณ
6 ไร่ 3 งาน 43 ตารางวา มีกาหนดระยะเวลาของ
สั ญ ญา 25 ปี มูล ค่ ารวมตลอดอายุสั ญ ญา 272.7
ล้านบาท
รายการดังกล่ าวเป็ นรายการเกี่ ยวโยงกัน ที่ ต้อ ง
เปิ ดเผยต่ อตลาดหลักทรั พย์ฯ แต่ ไม่เข้าเกณฑ์ที่
ต้องได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2. ลูกหนี้อนื่

บริ ษัท ซี .พี. คอนซู เมอร์ โพรดักส์ จากัด 1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ
(“ซี.พี. คอนซู เมอร์ โพรดักส์ ”)
2. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า
ลักษณะความสั มพันธ์ 2)
3. เจ้ าหนี้การค้ า
ซี.พี. คอนซูเมอร์โพรดักส์ มีผทู้ ี่เกี่ยวข้อง
ของเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์เป็ นผูถ้ ือหุ ้นราย
ใหญ่

มูลค่ ารายการ (ล้านบาท)
2557
60.0

2558
-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
สาหรับรายการการซื้ อสิ ทธิ การเช่ าในที่ดินทั้งหมด จานวน 2 แปลง จาก
โภคภัณ ฑ์ เอ็น เตอร์ ไพรซ์ นั้น บริ ษ ัท ฯ มี แ ผนใช้ที่ ดิน ดังกล่ าวเพื่ อ เปิ ด
ดาเนิ นการศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็คโครแห่ งใหม่ โดยมูลค่ารวมตลอดอายุ
สัญญาเป็ นการประเมินจากราคาตลาด
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่ มี ค วามเห็ น แตกต่ า งจากคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสี ย) ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทารายการเกี่ยวโยงในครั้งนี้ สมเหตุสมผลและ
เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ

-

5.4

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

17.0

19.1

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

130.3

155.5

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

35.7

42.5

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)
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แบบ 56-1 ประจาปี 2558

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและ
ลักษณะความสั มพันธ์

ลักษณะรายการ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

2557

2558

7.5

9.4

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกต5)

224.1

247.4

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

36.3

46.4

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

1. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
บริ ษ ัท ฯ และบริ ษัท ย่ อ ยได้ซ้ื อสิ นทรั พ ย์ไ ม่ มี
ตัวตน ซึ่ งได้แก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากฟรี
วิลล์ โซลูชนั่ ส์

12.0

19.5

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ค่ าการใช้ บริการ

13.0

10.2

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ลูกหนี้อนื่

0.3

3.0

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. เจ้ าหนี้อนื่

7.0

8.3

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

13.6

12.0

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

บริษัท เพอร์ เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ ป
1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ
จากัด
2. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า
(“เพอร์ เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ ป”)
3. เจ้ าหนี้การค้ า
ลักษณะความสั มพันธ์ 2)
เพอร์ เฟค คอมพาเนี ยน กรุ๊ ป มีเครื อเจริ ญ
โภคภัณฑ์เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
บ ริ ษั ท ฟ รี วิ ล ล์ โซ ลู ชั่ น ส์ จ า กั ด
(“ฟรีวิลล์ โซลูชั่นส์ ”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 2)
ฟรี วิ ล ล์ โซลู ชั่ น ส์ มี ผู้ที่ เกี่ ย วข้อ งของ
เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่

มูลค่ ารายการ (ล้านบาท)

บริษัท อลิอนั ซ์ ซี .พี. ประกันภัย จากัด
1. ค่ าการใช้ บริการ
(“อลิอนั ซ์ ซี .พี. ประกันภัย”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 2)
อลิ อ ัน ซ์ ซี .พี . ประกัน ภัย มี เครื อ เจริ ญ
โภคภัณฑ์เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและ
ลักษณะความสั มพันธ์

แบบ 56-1 ประจาปี 2558
ลักษณะรายการ

บริ ษัท ทรู ยูนิ เวอร์ แซล คอนเวอร์ เจ้ น ซ์ 1. ค่ าการใช้ บริการ
จากัด
(“ทรู ยูนิเวอร์ แซล คอนเวอร์ เจ้ นซ์ ”)
2. เจ้ าหนี้อนื่
3)
ลักษณะความสั มพันธ์
ทรู ยูนิ เวอร์ แ ซล คอนเวอร์ เจ้น ซ์ เป็ น
บริ ษ ัท ย่อ ยของบริ ษ ัท ทรู คอร์ ป อเรชั่น
จากัด (มหาชน) ซึ่ งมีเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
บริ ษั ท ทรู ดิ ส ทริ บิ ว ชั่ น แอนด์ เซลส์ 1. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า
จากัด
(“ทรู ดิสทริบิวชั่น แอนด์ เซลส์ ”)
2. เจ้ าหนี้การค้ า
3)
ลักษณะความสั มพันธ์
3. ค่ าการใช้ บริการ
ทรู ดิสทริ บิวชัน่ แอนด์ เซลส์ เป็ นบริ ษทั
ย่อ ยของบริ ษ ัท ทรู คอร์ ป อเรชั่น จากัด
(มหาชน) ซึ่ งมีเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์เป็ นผู้
ถือหุน้ รายใหญ่
บริษัท ทรู ลีสซิ่ง จากัด
1. ค่ าการใช้ บริการ
(“ทรู ลีสซิ่ง”)
ลักษณะความสั มพันธ์ 4)
2. เจ้ าหนี้อนื่
ทรู ลีสซิ่ ง ซึ่ งมีเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์เป็ นผู้
ถือหุน้ รายใหญ่

มูลค่ ารายการ (ล้านบาท)

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

2557
7.2

2558
21.3

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

5.1

4.9

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3.1

11.3

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2.1

4.6

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4.0

-

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

-

17.2

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

-

4.1

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2558

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งและ
ลักษณะความสั มพันธ์
บริษัทอืน่ ๆ ในกลุ่มบริษัทซีพี ออลล์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ (ล้านบาท)

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

2557

2558

1. รายได้จากการขายสิ นค้ าและบริการ

4.6

8.2

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

2. ลูกหนี้การค้ า

1.8

3.4

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

3. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ า

0.2

4.6

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

4. เจ้ าหนี้การค้ า

0.4

5.6

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

5. ค่ าใช้ จ่ายซื้อสิ นทรัพย์ ถาวร และสิ นทรัพย์ ไม่ มี
ตัวตน

0.1

4.0

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

6. ค่ าการใช้ บริการ

9.3

11.0

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

7. เจ้ าหนี้อนื่

2.9

6.8

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

8. ลูกหนี้อนื่

2.5

2.1

รายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ5)

หมายเหตุ:
1) ข้อมูลจาก แบบ 56-1 ปี 2557 ของ บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
2) ข้อมูลจาก แบบ 56-1 ปี 2557 ของ บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จากัด (มหาชน)
3) ข้อมูลจาก แบบ 56-1 ปี 2557 ของ บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
4) หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริ ษทั ฯ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
5) ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการธุรกิจ/สนับสนุนธุรกิจปกติ
i) รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ : ราคาขายสิ นค้าและบริ การ และเงื่อนไขการชาระเงินเป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขปกติ ทางธุ รกิ จเปรี ยบเทียบกับรายการขายสิ นค้าและบริ การให้กบั บริ ษทั อื่นที่ ไม่
เกี่ยวข้องกัน และเป็ นไปตามราคาตลาด
ii) ค่าใช้จ่ายซื้ อสิ นค้า เจ้าหนี้ การค้า และเจ้าหนี้ อื่น : ราคาซื้ อสิ นค้าและเงื่อนไขการชาระเงินเป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขปกติทางธุ รกิ จเปรี ยบเทียบกับรายการซื้ อสิ นค้าจากบริ ษทั อื่นที่ไม่เกี่ ยวข้องกัน และ
เป็ นไปตามราคาตลาด
iii) ค่าการใช้บริ การ : ค่าการใช้บริ การและเงื่อนไขการชาระเงินเป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเปรี ยบเทียบกับค่าการใช้บริ การกับบริ ษทั อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็ นไปตามราคาตลาด
iv) ค่าใช้จ่ายซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร สิ ทธิ การเช่ า และสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตน : ราคาซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร สิ ทธิ การเช่ า และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน เป็ นไปตามข้อกาหนดและเงื่ อนไขปกติ ทางธุรกิ จเปรี ยบเที ยบกับรายการซื้ อ
สิ นทรัพย์ถาวร สิ ทธิ การเช่า และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนกับบริ ษทั อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็ นไปตามราคาตลาด

ส่ วนที่ 2 การจัดการและการกากับดูแลกิจการ ข้อ 12 รายการระหว่างกัน หน้าที่ 142

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจาปี 2558

12.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัตกิ ารทารายการระหว่ างกัน นโยบายและแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกัน
ในอนาคต
บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องเฉพาะกรณี อนั เนื่ องมาจากการดาเนิ นธุ รกิ จเท่านั้น โดย
ยึดถือประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เป็ นสาคัญ โดยรายการรับอนุ ญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ และสิ ทธิ ในเครื่ องหมาย
การค้า เครื่ องหมายบริ การ เป็ นสิ่ งจาเป็ นต่อการประกอบธุ รกิจและการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ รายการ
ดังกล่าวได้ผ่านการอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ก่อนการดาเนิ นการหรื อการจ่ายชาระค่ าบริ การ ซึ่ ง
เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ
หากเป็ นการทารายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ ไป คณะกรรมการ
บริ ษทั ฯ ได้อนุ มตั ิ ในหลักการให้บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย สามารถทาธุ รกรรมกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ หากธุ รกรรมเหล่านั้นมีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกันกับที่ วิญญูชนจะ
พึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิ พลในการที่
ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่ งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การซื้ อสิ นค้า
กรณี ที่บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีการซื้ อสิ นค้าจากกลุ่มบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งเป็ นกิ จการที่ มีกรรมการ
ร่ วมกันและ/หรื อเป็ นกลุ่มผูถ้ ื อหุ ้นเดี ยวกัน ทั้งนี้ รายการซื้ อสิ นค้าดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่ อนไขทาง
ธุรกิจปกติเช่นเดียวกับรายการซื้ อสิ นค้ากับบริ ษทั อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน และเป็ นไปตามราคาตลาด
2. การใช้บริ การ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้รับบริ การด้านการให้คาปรึ กษาทางกฎหมายจากบริ ษทั สานักงานกฎหมาย
สยามซิ ต้ ี จากัด และบริ ษทั ชวลิต แอนด์ แอซโซซิ เอทส์ จากัด ซึ่ งเป็ นกิ จการที่ มีกรรมการร่ วมกัน
ทั้งนี้ รายการให้บริ การดังกล่าวเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทาร่ วมกัน ซึ่ งบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
พิ จารณาว่ามี ค วามเหมาะสมดี แ ล้ว รวมถึ งบริ ษ ัทฯ และบริ ษ ทั ย่อยได้รับ บริ การจากกลุ่ มบริ ษ ทั ที่
เกี่ ยวข้องซึ่ งเป็ นกิ จการที่ มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อเป็ นกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นเดี ยวกัน ซึ่ งเป็ นไปตามราคา
และเงื่อนไขปกติทางธุรกิจเช่นเดียวกับการได้รับบริ การจากบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันในสถานการณ์
เดียวกัน
3. การขายสิ นค้าและให้บริ การ
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยได้จาหน่ายสิ นค้าให้แก่กรรมการและ/หรื อผูบ้ ริ หาร รวมถึงได้จาหน่ายสิ นค้า
และให้บริ การให้แก่กลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องซึ่ งเป็ นกิจการที่ มีกรรมการร่ วมกันและ/หรื อเป็ นกลุ่มผูถ้ ือ
หุ ้น เดี ย วกัน ซึ่ งเป็ นไปตามราคาและเงื่ อ นไขปกติ ท างธุ ร กิ จเช่ น เดี ย วกับ การจ าหน่ ายสิ น ค้า และ
ให้บริ การให้กบั บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันในสถานการณ์เดียวกัน
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โดยรายการซื้ อขายสิ นค้าและบริ การ และการซื้ อสิ นทรัพ ย์ถาวร สิ ทธิ การเช่ าและสิ นทรัพย์ที่ไม่มี
ตัวตน ซึ่ งเป็ นรายการที่ เกิ ด ขึ้ นจากธุ รกรรมทางการค้าตามปกติ น้ ัน บริ ษ ทั ฯ มี มาตรการคุ ม้ ครอง
ผูล้ งทุ นเพื่ อป้ องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ โดยให้ฝ่ายตรวจสอบภายในเป็ นผูต้ รวจสอบถึ งความ
จาเป็ นของการทารายการดังกล่าวกับหน่ วยงานภายในที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อให้รายการซื้ อขายสิ นค้าและ
บริ การ และการซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร สิ ทธิ การเช่า และสิ นทรัพย์ที่ไม่มีตวั ตน เป็ นไปตามราคาตลาด และ
ต้องรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นประจาทุกไตรมาส
นอกจากนั้น การใช้บริ การ ได้แก่ รายการรับอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ และสิ ทธิ ในเครื่ องหมายการค้า
เครื่ องหมายบริ การ จากบริ ษทั ในเครื อเป็ นไปตามที่ระบุไว้ในสัญญาที่ทาร่ วมกัน ซึ่ งบริ ษทั ฯ พิจารณา
ว่ามีความเหมาะสมดีแล้ว
สาหรับนโยบายและแนวโน้มในการทารายการระหว่างกันในอนาคตนั้น บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยมีนโยบาย
ที่ จะท ารายการระหว่างกันเฉพาะกรณี อนั เนื่ องมาจากการดาเนิ นธุ รกิ จเท่ านั้น ซึ่ งจะเป็ นไปในราคาหรื อ
เงื่ อนไขที่ ไม่แตกต่ างจากการปฏิ บัติกบั บุ คคลภายนอและจะต้องได้รับอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
ก่อนที่จะเข้าทารายการระหว่างกัน หรื อได้รับสัตยาบันจากคณะกรรมการบริ ษทั ฯ สาหรับรายการดังกล่าว
อย่างไรก็ดี หากเป็ นการทารายการที่ เกี่ ยวโยงกันเกี่ ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่ มีเงื่ อนไขการค้าโดยทัว่ ไป
กล่ า วคื อ มี ข ้อ ตกลงทางการค้า ในลัก ษณะเดี ย วกัน กับ ที่ วิ ญ ญู ช นจะพึ ง กระท ากับ คู่ สั ญ ญาทั่ ว ไปใน
สถานการณ์ เดี ยวกัน ด้วยอานาจต่ อรองทางการค้าที่ ปราศจากอิทธิ พลในการที่ ตนมี สถานะเป็ นกรรมการ
ผูบ้ ริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อง ดังมี ร ายละเอี ย ดตามที่ ระบุ ไ ว้ข ้า งต้น บริ ษ ัท ฯ และบริ ษ ัท ย่อ ย
สามารถทาธุรกรรมดังกล่าวได้ ตามที่คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้อนุมตั ิในหลักการไว้ ทั้งนี้ การเข้าทารายการ
ระหว่างกันในอนาคตจะเป็ นไปตามแต่สมควรและสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ โดยบริ ษทั ฯ จะปฏิบตั ิ
ตามหลัก เกณฑ์ ข องคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และหลัก เกณฑ์ ข องตลาด
หลักทรัพย์ฯ ที่มีผลใช้บงั คับ ตลอดจนมีมาตรการและขั้นตอนการอนุมตั ิตามที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานที่สําคัญ
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13. ข้ อมูลทางการเงินที่สําคัญ

13.1 รายงานของผู้สอบบัญชี
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) และของเฉพาะบริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) ตามลําดับ
ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิ นรวมและงบแสดงฐานะการเงิ นเฉพาะกิ จการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 งบกําไรขาดทุ นรวมและงบกําไรขาดทุ นเฉพาะกิ จการ งบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซ่ ึ งประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและเรื่ องอื่นๆ
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการเหล่านี้
โดยถูกต้องตามที่ ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น และรั บผิดชอบเกี่ ยวกับการควบคุ มภายในที่
ผูบ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ ปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดังกล่าวจากผล
การตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏิ บัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญ ชี ซึ่ งกําหนดให้
ข้าพเจ้าปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิ บตั ิ งานตรวจสอบเพื่ อให้ได้ความ
เชื่ อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ จการปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขดั ต่อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและ
การเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยูก่ บั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงการ
ประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงิน ไม่วา่ จะเกิดจาก
การทุ จริ ตหรื อข้อผิดพลาด ในการประเมิ นความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญ ชี พิจารณาการควบคุ มภายในที่
เกี่ ยวข้องกับการจัดทําและการนําเสนองบการเงิ น โดยถูกต้องตามที่ ควรของกิ จการ เพื่ อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิ ผลของ
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การควบคุมภายในของกิ จการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมิ นความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที่
ผูบ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี ที่จดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมิน
การนําเสนองบการเงินโดยรวม
ข้าพเจ้าเชื่ อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงิน
เฉพาะกิจการของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลําดับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และผลการดําเนินงานรวมและ
ผลการดําเนิ นงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ้ นสุ ดวัน
เดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ข้ อมูลและเหตุการณ์ ที่เน้ น
โดยมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไข ข้าพเจ้าขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 ซึ่ งได้อธิ บาย
ถึ งผลกระทบต่ อกลุ่ ม บริ ษ ัท จากการนํานโยบายการบัญ ชี ใหม่ มาถื อปฏิ บัติ ต้ งั แต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2558
ตัวเลขเปรี ยบเทียบที่นาํ มาแสดงนี้ นาํ มาจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ณ วันที่ และสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม 2557 และหลังจากปรับปรุ งรายการตามที่ได้อธิ บายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3

(นายเจริ ญ ผูส้ มั ฤทธิ์ เลิศ)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4068
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
19 กุมภาพันธ์ 2559
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2558

13.2 ตารางสรุ ปงบการเงินรวม
งบแสดงฐานะการเงินรวม
รายการ

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
ส่ วนลดรับค้างรับ
รายได้คา้ งรับ
ส่ วนของสิ ทธิการเช่าที่ถึงกําหนดภายใน
หนึ่งปี
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
สิ ทธิการเช่า
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

2556
ล้านบาท
(%)*

ตรวจสอบแล้ว
2557
ล้านบาท
(%)*

2558
ล้านบาท
(%)*

5,011
278
9,792
835
343
36

13.9
0.8
27.1
2.3
0.9
0.1

4,564
312
10,628
1,161
434
56

10.5
0.7
24.3
2.7
1.0
0.1

2,230
394
12,954
1,001
402
78

4.7
0.8
27.0
2.1
0.8
0.2

141
16,436

0.4
45.5

251
17,406

0.6
39.9

267
17,326

0.6
36.2

18,098
113
729
167
341
207
13
19,668
36,104

50.1
0.3
2.0
0.5
1.0
0.6
0.0
54.5
100.0

23,655
113
1,335
167
680
287
23
26,260
43,666

54.2
0.3
3.1
0.4
1.5
0.6
0.0
60.1
100.0

27,039
113
1,835
167
1,095
267
68
30,584
47,910

56.5
0.2
3.8
0.3
2.3
0.6
0.1
63.8
100.0
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
รายการ
หนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน
รวมหนี้สิน

แบบ 56-1 ประจําปี 2558
2556
ล้านบาท
(%)*

ตรวจสอบแล้ว
2557
ล้านบาท
(%)*

2558
ล้านบาท
(%)*

3,167
17,886
291
967
140
484
1,326
28

8.8
49.5
0.8
2.7
0.4
1.3
3.7
0.1

3,226
20,269
360
1,631
116
605
1,393
61

7.4
46.4
0.8
3.7
0.3
1.4
3.2
0.1

2,614
21,621
543
1,333
112
587
1,491
80

5.5
45.1
1.1
2.8
0.2
1.2
3.1
0.2

251
24,540

0.7
68.0

315
27,976

0.7
64.0

303
28,684

0.6
59.8

166
344
33
543
25,083

0.5
0.9
0.1
1.5
69.5

2,000
478
391
34
2,903
30,879

4.6
1.1
0.9
0.1
6.7
70.7

4,000
525
462
32
5,019
33,703

8.3
1.1
1.0
0.1
10.5
70.3
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
รายการ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชําระแล้ว
หุ้นสามัญจํานวน 4,800,000,000 หุ้ น
มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.50 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
กําไรสะสม
จัดสรรแล้วสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

แบบ 56-1 ประจําปี 2558
2556
ล้านบาท
(%)*

2,400
2,400

ตรวจสอบแล้ว
2557
ล้านบาท
(%)*

6.6

2,400
2,400

3,290

9.1

240
5,091
11,021
36,104

0.7
14.1
30.5
100.0

2558
ล้านบาท
(%)*

5.5

2,400
2,400

5.0

3,290

7.5

3,290

6.9

240
6,856
1
12,787
43,666

0.6
15.7
0.0
29.3
100.0

240
8,274
3
14,207
47,910

0.5
17.3
0.0
29.7
100.0

หมายเหตุ: *อัตราส่ วนนี้ ไม่ได้แสดงอยูใ่ นงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
ในปี 2558 ได้มีการปรับปรุ งงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม ย้อนหลังปี 2557 และ 2556 เนื่ องจากการบังคับใช้ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2558

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
รายการ
รายได้
รายได้จากการขายสิ นค้า
รายได้ค่าบริ การ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายสิ นค้า
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนหักต้ นทุนทางการเงินและ
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์พนักงาน
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
หน่วยงานต่างประเทศ
รายได้ภาษีเงินได้ของกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

2556 (ปรับปรุ งใหม่ )
ล้านบาท
(%)*

ตรวจสอบแล้ว
2557 (ปรับปรุ งใหม่ )
ล้านบาท
(%)*

2558
ล้านบาท
(%)*

126,638 97.6
2,449
1.9
694
0.5
129,781 100.0

139,271
2,557
704
142,532

97.7
1.8
0.5
100.0

152,604 97.9
2,613
1.7
700
0.4
155,917 100.0

115,673
6,713
1,871
124,257

89.1
5.2
1.4
95.7

126,771
7,466
1,920
136,157

89.0
5.2
1.4
95.5

137,937
8,858
2,072
148,867

88.5
5.7
1.3
95.5

5,524

4.3

6,375

4.5

7,050

4.5

84
1,130
4,310
0.90

0.1
0.9
3.3

168
1,285
4,922
1.03

0.1
0.9
3.5

237
1,435
5,378
1.12

0.2
0.9
3.4

(14)

-

(47)

-

(31)

-

-

-

1

-

3

-

3

-

9

-

6

-

4,299

3.3

4,885

3.4

5,356

3.4

หมายเหตุ: *อัตราส่ วนนี้ ไม่ได้แสดงอยูใ่ นงบการเงินที่ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี
ในปี 2558 ได้มีการปรับปรุ งงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม ย้อนหลังปี 2557 และ 2556 เนื่ องจากการบังคับใช้ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2558

งบกระแสเงินสดรวม
รายการ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรสําหรับปี
รายการปรับปรุ ง
ค่าเสื่ อมราคา
ค่าตัดจําหน่ายสิ ทธิการเช่า
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
ดอกเบี้ยรับ
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
สํารองเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน
ค่าเผือ่ (กลับรายการค่าเผือ่ ) สิ นค้าล้าสมัยและสู ญหาย
ค่าเผือ่ (กลับรายการค่าเผือ่ ) ราคาทุนสิ นค้าสู งกว่า
มูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ
กลับรายการค่าเผือ่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอาคาร
และอุปกรณ์
ค่าเผือ่ (กลับรายการค่าเผือ่ ) หนี้สงสัยจะสู ญ
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
(กําไร) ขาดทุนจากการขายและตัดจําหน่ายอาคารและ
อุปกรณ์
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่าหน่วยงาน
ต่างประเทศ
อื่น ๆ
การเปลีย่ นแปลงในสิ นทรั พย์ และหนี้สินดําเนินงาน
ลูกหนี้การค้า
สิ นค้าคงเหลือ
ส่ วนลดรับค้างรับ
รายได้คา้ งรับ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่นกิจการอื่น
เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

ตรวจสอบแล้ว
2557 (ปรับปรุ งใหม่ )
ล้านบาท

2556 (ปรับปรุ งใหม่ )
ล้านบาท

2558
ล้านบาท

4,310

4,922

5,378

1,260
35
36
(74)
84
1,130
45
(19)
1

1,338
50
53
(39)
168
1,285
41
114
(1)

1,725
73
73
(19)
237
1,435
54
2

(20)

(10)

(4)

(2)
6
30

3
(2)

5
(6)
11

1

1

2

1

1

-

(44)
(2,498)
(183)
(22)
(23)
5
2,152
291
(26)
51
(6)
(42)

(33)
(949)
(326)
(91)
(110)
(9)
2,380
69
68
(23)
68
62

(87)
(2,328)
160
32
(18)
(45)
1,360
183
6
(4)
97
(12)
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บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
รายการ
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
รับดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขายอาคารและอุปกรณ์
ซื้อสิ ทธิการเช่า
ซื้อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
เงินสดสุ ทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดคงเหลือต้ นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดคงหลือปลายงวด

แบบ 56-1 ประจําปี 2558
2556 (ปรับปรุ งใหม่ )
ล้านบาท
(3)
(1)
6,475
74
(77)
(1,166)
5,306

ตรวจสอบแล้ว
2557 (ปรับปรุ งใหม่ )
ล้านบาท
(40)
1
8,991
39
(134)
(1,235)
7,661

(2,725)
9
(237)
(286)
(3,239)

(5,929)
17
(678)
(378)
(6,968)

(5,472)
9
(594)
(313)
(6,370)

(39)
1,067
(4,140)
(3,112)
(1,045)
6,056
5,011

(80)
60
2,000
(3,120)
(1,140)
(447)
5,011
4,564

(114)
(615)
2,000
(3,936)
(2,665)
(2,334)
4,564
2,230
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2558
ล้านบาท
(14)
(1)
8,295
19
(186)
(1,427)
6,701

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2558

13.3 อัตราส่ วนทางการเงินที่สําคัญ (Ratio Analysis)
อัตราส่ วนทางการเงิน

หน่ วย

2556
(ปรับปรุงใหม่)

อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
(เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
(เท่า)
สภาพคล่องกระแสเงินสด
(เท่า)
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
(เท่า)
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
(วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
(เท่า)
ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลี่ย
(วัน)
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี
(เท่า)
ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย
(วัน)
วงจรเงินสดเฉลี่ย
(วัน)
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
อัตรากําไรขั้นต้น
%
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
%
อัตรากําไรอื่น
%
อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร
%
อัตรากําไรสุทธิ
%
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
%
อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
%
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
%
อัตราการหมุนของสิ นทรัพย์*
(เท่า)
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
(เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย
(เท่า)
อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน
(เท่า)
(Cash Basis)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล
%

2557
(ปรับปรุงใหม่)

2558

0.7
0.2
0.2
493.5
0.7
13.7
26.2
6.8
52.8
(25.9)

0.6
0.2
0.3
472.0
0.8
12.7
28.4
6.5
55.1
(25.9)

0.6
0.1
0.2
432.3
0.8
12.0
29.9
6.5
55.8
(25.1)

8.7
4.3
0.1
97.5
3.3
39.4

9.0
4.5
0.1
123.4
3.5
41.3

9.6
4.5
0.0
98.4
3.4
39.8

12.6
32.2
3.8

12.3
30.0
3.6

11.7
28.0
3.4

2.3
84.4
0.8

2.4
67.7
0.9

2.4
44.6
0.7

89.1

75.1

75.9

ในปี 2558 ได้มีการปรับปรุ งงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม ย้อนหลังปี 2557 และ 2556 เนื่ องจากการบังคับใช้ของมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19
เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
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14. การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ
14.1 ภาพรวมของการดาเนินงานที่ผ่านมา
บริ ษทั ฯ ประกอบธุ รกิ จหลักเป็ นศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแบบชาระเงิ นสดและบริ การตนเอง โดยจัดจาหน่ าย
สิ นค้าอุปโภคบริ โภคให้แก่ลูกค้าสมาชิ กของบริ ษทั ฯ ภายใต้ชื่อ “แม็คโคร” ซึ่ งมีสาขาอยู่ทวั่ ประเทศไทย
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ได้ดาเนิ นการขยายสาขาของศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็คโครอย่างต่อเนื่ อง ควบคู่ไปกับการ
พัฒนารู ปแบบสาขาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และนาเสนอสิ นค้าและบริ การให้ตรงกับความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้า เพื่อให้บริ ษทั ฯ สามารถบรรลุเป้ าหมายในการดาเนิ นธุรกิจ คือการยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็ น
ศูน ย์กลาง (Customer Centric) เพื่ อเป็ น คู่ ค ้าอันดับหนึ่ ง ในการจัด หาสิ นค้าและมี ทุ กค าตอบเรื่ องธุ ร กิ จ
อาหารสาหรับผูป้ ระกอบการมืออาชีพด้านอาหารภายใต้สโลแกน “แม็คโคร คู่คิดธุรกิจคุณ” ปั จจุบนั มีลกู ค้า
สมาชิกมากกว่า 2.8 ล้านราย
ในปี 2558 สภาพเศรษฐกิ จ ของประเทศเริ่ มฟื้ นตัว อย่ า งค่ อ ยเป็ นค่ อ ยไป โดยได้รั บ ปั จ จัย หนุ น จาก
สถานการณ์การเมืองที่ ดีข้ ึ น นโยบายกระตุน้ การฟื้ นฟูเศรษฐกิ จของรัฐบาล แรงสนับสนุ นจากการใช้จ่าย
ของภาครัฐที่เพิ่มขึ้น การบริ โภคและการลงทุนของภาคเอกชนที่ปรับตัวดีข้ ึน ตลอดจนจานวนนักท่องเที่ยว
ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ด้วยศักยภาพด้านการแข่งขัน และกลยุทธ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพของบริ ษทั ฯ ในการพัฒนาสิ นค้า
และบริ การให้มีความหลากหลายและมีคุณภาพดีอย่างสม่าเสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าใน
แต่ละกลุ่มได้เป็ นอย่างดี ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ ยังคงมีผลการดาเนินงานที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
บริ ษทั ฯ ดาเนิ นการขยายสาขาอย่างต่ อเนื่ องในปี ที่ ผ่านมา เป็ นไปตามแผนกลยุทธ์ที่บริ ษทั ฯ ได้วางไว้
โดยสามารถขยายสาขาในรู ปแบบสาขาต่ าง ๆ จานวน 16 สาขา แบ่ งเป็ นศู นย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็ค โคร
จานวน 7 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จานวน 4 สาขา อีโค พลัส จานวน 2 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป จานวน 1
สาขา และร้านสยามโฟรเซ่น จานวน 2 สาขาส่ งผลให้ ณ สิ้ นปี 2558 บริ ษทั ฯ มีจานวนสาขาทั้งสิ้ น 98 สาขา
ทัว่ ประเทศ ประกอบด้วยศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็คโคร จานวน 70 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส จานวน 12
สาขา อีโค พลัส จานวน 8 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป จานวน 1 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่ น จานวน 7 สาขา
โดยมีพ้ืนที่การขายรวมประมาณ 630,360 ตารางเมตร
นอกจากการขยายสาขาเพื่ อให้ครอบคลุ มพื้ นที่ ทั่วประเทศ และใกล้กับกลุ่ มลูกค้าเป้ าหมายเป็ นส าคัญ
แม็ค โครไม่ ห ยุด ยั้งที่ จะพัฒ นาแม็ค โคร ฟู ด เซอร์ วิ ส รู ป แบบใหม่ ในรู ป แบบ แม็ค โคร ฟู ด ช้อ ป หรื อ
ศูนย์จาหน่ายสิ นค้าอาหารสด อาหารแช่แข็งขนาดเล็กแต่ครบวงจร โดยมีแม็คโคร ฟูดช้อป สาขาทาวน์ อิน
ทาวน์ กรุ งเทพมหานคร ที่ มีพ้ื นที่ การขายประมาณ 800 ตารางเมตร เป็ นสาขาต้นแบบในการทดลองเปิ ด
ให้บริ การ เพื่อให้ลูกค้าผูป้ ระกอบการโฮเรก้าในพื้นที่ ดงั กล่าวสามารถซื้ อสิ นค้าได้สะดวกขึ้นโดยไม่ตอ้ ง
เดิ นทางไกล นับเป็ นกลยุทธ์หนึ่ งในการสร้างการเติ บโตให้กบั ธุ รกิ จด้านอาหารของแม็คโครอย่างรวดเร็ ว
ทั้งยังสร้างความคล่องตัวในการขยายสาขาของแม็คโคร โดยบริ ษทั ฯ จะพิจารณาเปิ ดสาขาแม็คโคร ฟูดช้อป
ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ข้อ 14 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ หน้าที่ 155
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เพิ่มมากขึ้นแม้ในพื้นที่ที่มีสาขาของแม็คโครตั้งอยู่ เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจของผูป้ ระกอบการโฮเรก้าได้ใกล้ชิด
ขึ้น โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวและเขตเมืองที่มีร้านอาหารกระจุกตัวอยู่เป็ นจานวนมาก รวมทั้งการขยาย
สัดส่ วนลูกค้ากลุ่มผูบ้ ริ โภคที่นิยมซื้ ออาหารสดไปปรุ งอาหารรับประทานเองที่บา้ นด้วย
สื บเนื่ องจากการเติบโตของยอดขายสิ นค้ากลุ่มอาหารสดและอาหารแช่แข็งอย่างต่อเนื่ อง ส่ งผลให้ปี 2558
บริ ษทั ฯ ขยายสาขาร้านสยามโฟรเซ่ นเพิ่มจานวน 2 สาขา คือ สาขาถนนจันทน์ และสาขาตลาดนานาเจริ ญ
โดยให้บริ การสิ นค้าในกลุ่มอาหารแช่ แข็งโดยเฉพาะ บนพื้นที่ การขายประมาณ 80 และ 260 ตารางเมตร
ตามลาดับ ตอบโจทย์กลุ่มผูป้ ระกอบการโฮเรก้า ขนาดกลางและเล็กในย่านชุ มชน ที่ตอ้ งการสิ นค้าอาหาร
แช่ แข็งคุ ณภาพ ปลอดภัย ราคาประหยัดของแม็คโครได้สะดวกยิ่งขึ้ น และสามารถบริ หารจัดการต้นทุ น
ธุรกิจได้ตลอดทั้งปี
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังได้เปิ ดศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารสด อาหารแช่แข็งและแช่เย็น และคลังเก็บสิ นค้าแช่
แข็งแห่ งใหม่ที่อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่ มีการนาระบบจัดเก็บในคลังสิ นค้าที่ ควบคุมด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ ASRS (Automated-Storage/ Retrieval System) มาใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการกระจาย
สิ นค้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และเป็ นรากฐานสาคัญในการขยายสาขาของแม็คโครในอนาคต
ในส่ วนของธุ รกิจนาเข้า ส่ งออก และจาหน่ ายสิ นค้าแช่แข็งและแช่ เย็น พร้อมบริ การด้านจัดเก็บและจัดส่ ง
ในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม โดยผ่านการดาเนิ นการของบริ ษ ทั ย่อย 2 บริ ษ ทั ได้แก่ สยามฟูด
เซอร์วิส และวีนาสยาม ฟู้ ด ตามลาดับ
ในปี 2558 สยามฟูด เซอร์ วิส ยังคงมุ่งมัน่ เจาะกลุ่มลูกค้าที่มีศกั ยภาพสู งที่สุดเพื่อการผลักดันการพัฒนาของ
สิ นค้าฟูดเซอร์ วิส ทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ เพื่อสร้างความแตกต่างของสิ นค้าและบริ การ อาทิ การพัฒนาเมนู
ใหม่จากสิ นค้าในกลุ่มเนื้ อ ผลิตภัณฑ์ประเภทนม และ อาหารทะเลให้กบั ลูกค้ากลุ่มผูใ้ ห้บริ การอาหารจาน
ด่ ว น การเพิ่ มสิ น ค้าประเภทอาหารสด (Live) เช่ น กุ้งมังกร หอยนางรมสด เป็ นต้น ปั จจุ บัน สยามฟู ด
เซอร์ วิส มีสาขาให้บริ การรวม 3 สาขา ในจังหวัดท่ องเที่ ยวที่ สาคัญ คื อ พัทยา เกาะสมุย และภูเก็ต และมี
สานักงานใหญ่ต้ งั อยู่ที่กรุ งเทพมหานคร ถึงแม้เศรษฐกิ จในประเทศจะซบเซา แต่การดาเนิ นกลยุทธ์มุ่งให้
ความสาคัญกับ กลุ่มผูใ้ ห้บ ริ การอาหารจานด่ วนนับตั้งแต่ ปีที่ แล้ว และการพัฒ นาลูกค้าใหม่ ๆ ส่ งผลให้
สยามฟู ด เซอร์ วิ ส มี ผ ลประกอบการที่ น่ า พึ ง พอใจในปี 2558 จากแนวโน้ ม ที่ ผูบ้ ริ โ ภคคนไทยนิ ย ม
รับประทานอาหารนอกบ้านมากขึ้น โดยมียอดขาย 2,026 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.1 และกาไรสุ ทธิ 100
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 67.1 เมื่อเที่ยบกับปี ก่อน ถือเป็ นยอดขายและกาไรสุ ทธิ สูงสุ ดตั้งแต่ดาเนินธุรกิจมา
ในขณะที่ วีนาสยาม ฟู้ ด ที่ ประกอบธุ รกิ จนาเข้าและส่ งออก ตลอดจนจาหน่ ายสิ นค้าประเภทผลิตภัณ ฑ์
อาหารคุณภาพสู งที่ประเทศเวียดนาม ในปี 2558 ด้วยกลยุทธ์มุ่งให้ความสาคัญกับการพัฒนาสิ นค้าใหม่ที่มี
กาไรสู ง อาทิ สิ นค้าแช่เย็น ประเภทเนื้ อวัว ปลาหิ มะ ตับเป็ ด ผลิตภัณฑ์ประเภทนมจากทวีปยุโรป เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกให้แก่ลูกค้าผูป้ ระกอบธุรกิจให้บริ การอาหารจานด่วน ร้านอาหาร โรงแรมระดับ 5 ดาว และธุรกิจ
โรงแรมทัว่ ไปใน 2 เมืองที่มีสาขาของวีนาสยาม ฟู้ ด ตั้งอยู่คือ เมืองโฮจิมินห์และฮานอย รวมทั้งการพัฒนา
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ฐานลูกค้าเพื่ อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่ งปั จจุ บัน มี ฐานลูกค้ากลุ่ มโฮเรก้า มากกว่า 400 ราย
ส่ งผลให้ วีนาสยาม ฟู้ ด มีผลประกอบการที่ดีโดยมีอตั ราการเติบโตของยอดขายสูงขึ้นร้อยละ 20.5
อนึ่ ง เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของธุ รกิจในอนาคต บริ ษทั ฯ ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ 2 แห่ ง คือ ARO
Company Limited ในประเทศเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ด้วยทุนจดทะเบียน 500,000 เหรี ยญ
สหรัฐฯ และทุนชาระแล้ว 90,000 เหรี ยญสหรัฐฯ โดยบริ ษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย
ของบริ ษ ัทฯ เป็ นผูถ้ ื อหุ ้น ร้ อยละ 100 เพื่ อประกอบธุ รกิ จให้บ ริ การด้านการตลาดและให้ค าปรึ กษาใน
ประเทศเมี ย นมาร์ และ บริ ษัท โปรมาร์ ท จ ากัด เมื่ อ วัน ที่ 23 กุ ม ภาพัน ธ์ 2558 ด้ว ยทุ น จดทะเบี ย น
10,000,000 บาท และทุ นชาระแล้ว 2,500,000 บาท โดยบริ ษทั ฯ เป็ นผูถ้ ือหุ ้นร้ อยละ 99.99 เพื่ อประกอบ
ธุ รกิ จจาหน่ ายสิ นค้าอุป โภค ซึ่ งปั จจุ บัน ทั้งสองบริ ษ ทั ยังอยู่ในระหว่างการเตรี ยมการเพื่ อด าเนิ นธุ รกิ จ
ดังกล่าวในอนาคต
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ หารจัด การและศัก ยภาพการแข่ ง ขัน ทางธุ ร กิ จ บริ ษ ัท ฯ ได้ล งทุ น
ระบบปฏิ บตั ิ การใหม่ที่ทนั สมัยมาสนับสนุ นการขยายธุ รกิ จของแม็คโครให้ดาเนิ นไปอย่างรวดเร็ วและ
ยัง่ ยืน ภายหลังการวางรากฐาน ติ ดตั้งและทดสอบการใช้งานระบบในช่วงระยะเวลากว่า 2 ปี โดยในเดือน
ตุลาคม ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯ ได้นาระบบปฏิบตั ิการใหม่มาใช้เป็ นที่เรี ยบร้อย ซึ่ งในช่วงหลังจากการขึ้นระบบ
บริ ษทั ฯ ยังต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้มนั่ ใจว่าระบบทางานอย่างถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยคาดว่า
ใช้เวลาประมาณ 6 เดือนนับจากวันที่ข้ ึนระบบใหม่น้ ี ซึ่ งระบบนี้ เมื่อได้รับการพัฒนาต่อยอดในเรื่ องการใช้
งานด้านการวางแผนการสั่งซื้ อสิ นค้า การวิเคราะห์ จะเป็ นฐานรากในการขยายการดาเนิ นธุ รกิจทั้งในและ
ต่างประเทศในอนาคต และสามารถนาข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์ ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่ อตอบโจทย์
ลูกค้าผูป้ ระกอบการที่มีความต้องการเฉพาะและแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
ด้วยศักยภาพด้านการแข่งขัน และกลยุทธ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพของบริ ษทั ฯ ในการพัฒนาสิ นค้าและบริ การให้มี
ความหลากหลายและมีคุณภาพดีอย่างสม่าเสมอ ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ในแต่ละกลุ่มได้เป็ นอย่างดี โดยมุ่งเน้นการขยายไปในธุรกิจบริ การด้านอาหาร ด้วยตระหนักถึงศักยภาพใน
การเติ บ โตและขยายตัว อย่ า งต่ อ เนื่ อ งของอุ ต สาหกรรมธุ ร กิ จ ด้า นอาหาร และเพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาอาหารปลอดภัย ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ
มีผลการดาเนิ นงานที่ มีการเติ บโตอย่างต่อเนื่ อง โดยในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมเท่ากับ 155,917 ล้าน
บาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้อยละ 9.4 เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมา
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ยังมีความสามารถในการบริ หารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพซึ่ ง
สะท้อนให้เห็นจากอัตรากาไรที่ปรับสู งขึ้น โดยบริ ษทั ฯ มีกาไรเบื้องต้นในปี 2558 จานวน 14,667 ล้านบาท
คิ ดเป็ นอัตรากาไรเบื้ องต้นเท่ ากับร้อยละ 9.6 และมี กาไรสุ ทธิ จานวน 5,378 ล้านบาท คิ ดเป็ นอัตรากาไร
สุ ทธิ เท่ ากับร้อยละ 3.4 การเพิ่ มขึ้ นของกาไรสุ ทธิ อย่างต่ อเนื่ องสอดคล้องกับความสามารถในการเติ บโต
ของรายได้ของบริ ษทั ฯ ตลอดจนความสามารถในการเพิ่มอัตรากาไรเบื้ องต้นซึ่ งนอกจากจะเป็ นผลมาจาก
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การบริ หารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพแล้ว ยังเป็ นผลมาจากกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ ใน
การขยายสัดส่ วนการตลาดในกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบธุรกิจบริ การด้านอาหารให้มากขึ้น
14.2 การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน – งบการเงินรวม

รายได้จากการขาย

ล้านบาท

2556
(ปรับปรุงใหม่)
126,638

รายได้รวม

ล้านบาท

129,781

142,532

155,917

กาไรเบื้องต้น

ล้านบาท

10,964

12,500

14,667

EBITDA

ล้านบาท

6,855

7,816

8,920

กาไรสุ ทธิ

ล้ านบาท

4,310

4,922

5,378

บาทต่อหุน้

0.90

1.03

1.12

กาไรสุทธิต่อหุน้

2557
(ปรับปรุงใหม่)
139,271

2558
152,604

รายได้
ยอดขายรวมของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยในปี 2558 มีจานวน 152,604 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 9.6 เมื่อเทียบกับปี
2557 โดยยอดขายของแม็คโครเติบโตในอัตราร้อยละ 9.4 ซึ่ งเป็ นผลมาจากการขยายสาขาอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งได้ขยาย
สาขาใหม่ในรู ปแบบสาขาต่าง ๆ อีกจานวน 16 สาขา แบ่งเป็ นศูนย์จาหน่ายสิ นค้าแม็คโคร จานวน 7 สาขา แม็คโคร
ฟูดเซอร์ วิส จานวน 4 สาขา อีโค พลัส จานวน 2 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป จานวน 1 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่ น
จานวน 2 สาขา ส่ งผลให้ ณ สิ้ นปี แม็คโครมีจานวนสาขาทั้งสิ้ น 98 สาขาทัว่ ประเทศ ประกอบด้วยศูนย์จาหน่ าย
สิ นค้าแม็คโคร จานวน 70 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จานวน 12 สาขา อีโค พลัส จานวน 8 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป
จานวน 1 สาขา และร้านสยามโฟรเซ่ น จานวน 7 สาขา แบ่งเป็ นสาขาในกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑลจานวน 17
สาขา และสาขาในต่างจังหวัดจานวน 81 สาขา ตามลาดับ และยอดขายของบริ ษทั ย่อยได้แก่ สยามฟูด เซอร์ วิส และ
วีนาสยาม ฟู้ ด เติบโตในอัตราร้อยละ 17.2 และร้อยละ 42.6 ตามลาดับ
นอกจากนี้ ยัง เป็ นผลมาจากพัฒ นาลู ก ค้า กลุ่ ม เป้ าหมายอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ก ารขยายฐานธุ ร กิ จ ไปยัง กลุ่ ม
ผูป้ ระกอบการด้านธุ รกิจโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร และผูใ้ ห้บริ การจัดเลี้ยง หรื อกลุ่มโฮเรก้า ดังจะเห็นได้จาก
บริ ษทั ฯ ได้มุ่งมัน่ พัฒนาศูนย์จดั จาหน่ ายสิ นค้าในรู ปแบบของแม็คโคร ฟูดเซอร์ วิส ทั้งขนาด 1,000-5,000 ตาราง
เมตรและขนาดเล็กเพิ่มขึ้น เพื่อเข้าถึงลูกค้าผูป้ ระกอบการมืออาชีพในแต่ละท้องถิ่นได้สะดวกยิ่งขึ้น และสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศที่ เน้นการพัฒนาการท่องเที่ ยว และศักยภาพในการเติ บโตและขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่ องของอุตสาหกรรมธุ รกิจด้านอาหาร ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ที่นิยม
การรับประทานอาหารนอกบ้าน โดยยอดขายของลูกค้ากลุ่มโฮเรก้าเติ บโตจากสัดส่ วนยอดขายเพียงร้อยละ 4 เป็ น
ร้อยละ 24 ของยอดขายรวมในสิ บกว่าปี ที่ผา่ นมา
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อนึ่ง เมื่อรวมกับรายได้ค่าบริ การ (ซึ่ งประกอบด้วย รายได้จากการส่ งเสริ มการขายผ่าน Makro mail เป็ นต้น) จานวน
2,613 ล้านบาท และรายได้อื่น (ซึ่ งประกอบด้วย รายได้จากค่ าเช่ า และการจัดงานกิ จกรรมลูกค้าประจาปี ของ
บริ ษทั ฯ เป็ นต้น)จานวน 700 ล้านบาท ส่ งผลให้บริ ษทั ฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้ น 155,917 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี ก่อน
จานวน 13,385 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 9.4
โครงสร้ างรายได้ ของกลุ่มบริษัทฯ
ธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์ /บริการ

ดาเนินการโดย

% การถือหุ้น
ของบริษัทฯ

รอบปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2556
ล้ านบาท

%

ล้ านบาท

2558
%

ล้ านบาท

%

128,295

98.9

140,769

98.8

153,799

98.6

99.99

-

-

-

-

-

-

100.00

-

-

-

-

-

-

99.99

-

-

-

-

-

-

3. นาเข้ าและจาหน่ ายสิ นค้ าแช่ แข็ง สยามฟูด เซอร์ วสิ
และแช่ เย็น
รายได้จ ากการขายสิ น ค้าและบริ การ
และรายได้อื่น*

99.99

1,422

1.1

1,587

1.1

1,870

1.2

4. นาเข้ า ส่ งออก และจาหน่ ายสิ นค้ า
แช่ แข็งและแช่ เย็น
รายได้จากการขายสิ นค้าและบริ การ
และรายได้อื่น*

100.00

64

0.0

176

0.1

248

0.2

129,781 100.0

142,532

100.0

155,917

100.0

1. ศูนย์ จาหน่ ายสิ นค้ าแม็คโคร
แม็คโคร ฟูดเซอร์ วสิ
อีโค พลัส แม็คโคร ฟูดช้ อป และ
สยามโฟรเซ่ น
รายได้จากการขายสิ นค้า อุปโภค
บริ โภค และรายได้อื่น

สยามแม็คโคร

2. ให้ บริการด้ านการบริหาร ด้ าน
แม็คโคร
เทคนิคและสนับสนุน
อาร์ โอเอช**
รายได้จ ากการขายสิ น ค้าและบริ การ ARO**
และรายได้อื่น*
โปรมาร์ ท**

วีนาสยาม ฟู้ ด

-

2557

รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ: *รายได้หลังจากหักยอดขายที่ขายให้แก่บริ ษทั ในเครื อ
** ปัจจุบนั ยังอยูใ่ นระหว่างการเตรี ยมการเพื่อดาเนิ นธุรกิ จ

กาไรเบือ้ งต้ น
กาไรเบื้องต้นของบริ ษทั ฯ ในปี 2558 มีจานวน 14,667 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 2,167 ล้านบาทจากปี 2557 คิ ดเป็ นอัตรา
การเติ บโตเท่ากับร้อยละ 17.3 โดยอัตรากาไรขั้นต้นร้อยละ 9.6 ต่อยอดขายรวม ซึ่ งเพิ่มขึ้ นจากร้อยละ 9.0 ของปี
2557 ทั้งนี้ กาไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นเป็ นผลจากการทุ่มเทอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาฐานลูกค้า ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้มุ่งเน้นการ
ขยายสัดส่ วนการตลาดในกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบธุ รกิจบริ การด้านอาหาร การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย
มีคุณ ภาพดี ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ าเสมอ และเพิ่ มสัดส่ วนยอดขายของสิ นค้าที่ มีอตั รากาไรสู ง
เพิ่มขึ้น ดังเห็นได้จากยอดขายสิ นค้าภายใต้เครื่ องหมายการค้าของบริ ษทั ฯ และสิ นค้าจาพวกอาหารสดที่เติบโตขึ้น
ส่ วนที่ 3 ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน ข้อ 14 การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ หน้าที่ 159
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ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มี ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารรวมทั้งสิ้ น 10,930 ล้านบาท คิ ดเป็ นสัดส่ วนต่อรายได้รวม
เท่ากับร้อยละ 7.0 โดยเพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวน 1,544 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.4 สาเหตุหลักจาก
ค่าใช้จ่ายในการขาย: ค่ าใช้จ่ายในการขายของบริ ษทั ฯ ในปี 2558 เท่ ากับ 8,858 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นร้อยละ
18.6 จากปี ก่อน โดยการเพิ่มขึ้ นของค่าใช้จ่ายในการขายสอดคล้องกับจานวนสาขาที่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
โดยจานวนสาขาที่เปิ ดใหม่ต้ งั แต่ปี 2557 และปี 2558 มีจานวน 13 สาขา และ16 สาขา ตามลาดับ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร: ค่ าใช้จ่ายในการบริ หารของบริ ษ ทั ฯ ในปี 2558 เท่ ากับ 2,072 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ น
ร้อยละ 7.9 จากปี ก่อน สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้ นของค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบปฏิ บตั ิ การใหม่ของ
บริ ษ ัท ฯ ซึ่ งบริ ษ ทั ฯ ได้น าระบบปฏิ บัติ การดังกล่ าวมาใช้เป็ นที่ เรี ย บร้ อยแล้วตั้งแต่ ป ลายปี 2558 และ
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ
โครงสร้ างค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร
รายการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวม
สัดส่ วนค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหารต่ อรายได้ รวม

2556
2557
2558
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
ล้ านบาท % ล้ านบาท % ล้ านบาท %
6,713 78.2 7,466 79.5 8,858 81.0
1,871 21.8 1,920 20.5 2,072 19.0
8,584 100.0 9,386 100.0 10,930 100.0
6.6%
6.6%
7.0%

ต้ นทุนทางการเงิน
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีตน้ ทุนทางการเงิน เท่ากับ 237 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2557 มีสาเหตุหลัก
มาจากการเพิ่ มขึ้ นของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นจานวน 2,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายสาขาและ
รองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริ ษทั ฯ
กาไรสุ ทธิ
ในปี 2558 บริ ษทั ฯ มีกาไรสุ ทธิ จานวน 5,378 ล้านบาท หรื อ 1.12 บาทต่อหุ น้ คิดเป็ นอัตรากาไรสุ ทธิ เท่ากับร้อยละ
3.4 เติบโตร้อยละ 9.3 จากปี 2557 ซึ่ งเป็ นผลมาจากยอดขายที่ เพิ่มสู งขึ้น ในขณะที่อตั รากาไรขั้นต้นที่ ปรับตัวดีข้ ึ น
จากสัดส่ วนยอดขายของสิ นค้าที่ มีอตั รากาไรสู งเพิ่ มขึ้ น รวมทั้งการบริ หารเงิ นทุ นหมุนเวียนและค่ าใช้จ่ายที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ
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14.3 การวิเคราะห์ ฐานะทางการเงิน
ฐานะทางการเงิน – งบการเงินรวม
ณ 31 ธันวาคม
2557
43,666

2558
47,910

สิ นทรัพย์รวม

ล้านบาท

2556
36,104

หนี้สินรวม

ล้านบาท

25,803

30,879

33,703

ส่วนของผูถ้ ือหุน้

ล้านบาท

11,021

12,787

14,207

สิ นทรัพย์
ณ สิ้ นปี 2558 สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ เท่ากับ 47,910 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 4,244 ล้านบาท หรื อเพิ่ มขึ้ นร้อยละ 9.7
จากปี 2557 การเพิ่มขึ้นของสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สิ ทธิ การเช่า ซึ่ งเป็ นผลจากการขยายสาขาในระหว่างปี การเปิ ดศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารสด อาหารแช่แข็งและแช่
เย็น และคลังเก็บสิ นค้าแช่แข็งแห่งใหม่ และสิ นค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับจานวนสาขาที่เพิ่มขึ้น
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน: สิ นทรัพย์หมุนเวียนของบริ ษทั ฯ ณ สิ้ นปี 2558 เท่ากับ 17,326 ล้านบาท ลดลงจาก 17,406 ล้าน
บาทในปี 2557 หรื อลดลงคิ ดเป็ นร้อยละ 0.5 สาเหตุหลักมาจากเงิ นสดและรายการเที ยบเท่าเงิ นสดลดลง รวมทั้ง
ส่ วนลดรั บค้างรับ และรายได้คา้ งรั บที่ ลดลง อย่างไรก็ดีสิ นค้าคงเหลื อของบริ ษทั ฯ ได้เพิ่ มขึ้ นซึ่ งสอดคล้องกับ
จานวนสาขาที่ เพิ่ ม ขึ้ น โดยสั ด ส่ วนสิ น ทรั พ ย์ห มุ น เวี ย นต่ อ สิ น ทรั พ ย์ร วมเท่ า กับ ร้ อ ยละ 36.2 ทั้งนี้ สิ น ทรั พ ย์
หมุนเวียนมีองค์ประกอบหลักคือเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และสิ นค้าคงเหลือ
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ าเงิ น สด: เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ าเงิ น สดเป็ นองค์ป ระกอบหลัก ของ
สิ นทรัพย์รวม เนื่ องจากลักษณะธุ รกิ จที่ รับชาระสิ นค้าในรู ปแบบของเงินสดเป็ นส่ วนใหญ่ โดย ณ สิ้ นปี
2558 บริ ษ ัท ฯ มี เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ า เงิ น สดเท่ า กับ 2,230 ล้า นบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 4.7 ของ
สิ นทรัพย์รวม ลดลงจานวน 2,334 ล้านบาท หรื อร้อยละ 51.1 เที ยบกับ ณ สิ้ นปี 2557 สาเหตุหลักมาจาก
การลงทุนในที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สิ ทธิ การเช่าและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่นรวมเป็ นจานวน 6,379 ล้าน
บาท เพื่อใช้ขยายสาขาเป็ นหลัก รวมทั้งซื้ อที่ ดิน และสิ่ งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุ งใช้เป็ นอาคารสานักงาน
ใหญ่แห่งใหม่ และจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี จานวน 3,936 ล้านบาท
ลูกหนี้การค้า: บริ ษทั ฯ มียอดลูกหนี้การค้าที่ค่อนข้างต่าเมื่อเปรี ยบเทียบกับสิ นทรัพย์รวม เนื่องจากลักษณะ
ธุรกิจหลักมีการรับชาระค่าสิ นค้าในรู ปของเงินสดเป็ นส่ วนใหญ่ โดย ณ สิ้ นปี 2558 บริ ษทั ฯ มียอดลูกหนี้
การค้า เท่ า กับ 394 ล้า นบาท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 0.8 ของสิ น ทรั พ ย์ร วม เพิ่ ม ขึ้ นเล็ก น้อ ยจากปี ก่ อ น ทั้งนี้
ระยะเวลาการรับชาระเงิ นของบริ ษทั ฯ มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 ถึง 60 วัน อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯ ไม่มีลูกหนี้
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การค้าที่ คา้ งชาระเกิ นกว่า 1 ปี สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 7 ของงบการเงินประจาปี 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ลูกหนีก้ ารค้ า
หน่ วย: (ล้ านบาท)

2556

2557

2558

ลูกหนี้การค้าที่ไม่เกินกาหนดระยะเวลาการรับชาระหนี้

194

244

314

ลูกหนี้การค้าที่เกินกาหนดระยะเวลาการรับชาระหนี้
-

น้อยกว่า 3 เดือน

83

66

79

-

3 - 6 เดือน

-

2

4

-

6 - 12 เดือน

1

-

2

278

312

399

-

-

(5)

278

312

394

รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนีก้ ารค้ า - สุ ทธิ

สิ นค้าคงเหลือ: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีสินค้าคงเหลือเท่ากับ 12,954 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
27.0 ของสิ นทรั พย์รวม เพิ่ มขึ้ นจานวน 2,326 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 21.9 เที ยบกับ ณ สิ้ นปี 2557 ซึ่ ง
สอดคล้องกับจานวนสาขาที่เพิ่มขึ้นในปี 2558 จานวน 16 สาขา อนึ่ ง บริ ษทั ฯ มีนโยบายการตั้งสารองค่า
เผื่อผลขาดทุนสาหรับสิ นค้าที่ เสื่ อมคุณภาพ ล้าสมัย และเคลื่อนไหวช้า โดยบริ ษทั ฯ ติ ดตามสถานะของ
สิ นค้าคงเหลือผ่านระบบปฏิ บตั ิ การอัตโนมัติ เพื่อครอบคลุมประเด็นในด้านความเสี ยหายจากการเสื่ อม
คุ ณ ภาพ ล้าสมัย และจากการเคลื่ อ นไหวช้าของสิ น ค้า ทั้งนี้ บริ ษ ัท ฯ จะด าเนิ น การตั้งส ารองค่ า เผื่ อ
ผลขาดทุ นบางส่ วนและเพิ่ มขึ้ นเป็ นเต็มจานวน เมื่ ออายุของสิ นค้าคงเหลื อเพิ่ มขึ้ นเกิ นกว่าที่ กาหนดไว้
สาหรับสิ นค้าแต่ ละประเภท สาหรับรายละเอียดเพิ่ มเติ ม บริ ษทั ฯ ได้เปิ ดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 8 ของงบการเงินประจาปี 2558
สิ นทรั พย์ ไม่ ห มุนเวียน: สิ นทรั พย์ไม่ หมุนเวียนของบริ ษทั ฯ ณ สิ้ นปี 2558 เท่ ากับ 30,584 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นจาก
26,260 ล้านบาทในปี 2557 หรื อเพิ่มขึ้นคิ ดเป็ นร้อยละ 16.5 สาเหตุหลักมาจากการซื้ อที่ ดิน และเช่ าที่ ดินระยะยาว
เพื่ อการขยายสาขา และซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ทดแทนของเดิ มและการลงทุ นในระบบปฎิ บตั ิ การใหม่ โดย
สัดส่ วนสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนต่อสิ นทรัพย์รวม เท่ ากับร้อยละ 63.8 ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีองค์ประกอบ
หลักเป็ น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ เท่ากับ 27,039
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 56.5 ของสิ นทรัพย์รวม เพิ่มขึ้น 3,384 ล้านบาท หรื อร้อยละ 14.3 เมื่อเทียบกับ ณ
สิ้ นปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนขยายสาขาใหม่จานวน 16 สาขา การซื้ อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อใช้
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เป็ นสถานที่ก่อสร้างสาขาใหม่ในปี 2559 และการซื้ อเครื่ องจักรและอุปกรณ์ทดแทนของเดิม และสิ่ งปลูก
สร้างเพื่อปรับปรุ งใช้เป็ นอาคารสานักงานใหญ่แห่งใหม่
สิ ทธิ การเช่า: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ การเช่ า เท่ากับ 1,835 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้อยละ 3.8
ของสิ นทรัพย์รวม โดยเพิ่ มขึ้ น 500 ล้านบาท หรื อร้อยละ 37.5 เที ยบกับ ณ สิ้ นปี 2557 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากการเช่าที่ดินเพิ่มเติมซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่งของการขยายสาขา
รายการเงิ น ลงทุ น : ในรอบปี 2558 บริ ษ ทั ฯ มี เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ทั ย่อย เท่ ากับ 382 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ น 3
ล้านบาท จากการลงทุนในบริ ษทั โปรมาร์ ท จากัด ทั้งนี้ เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยแสดงในงบการเงิ นของ
บริ ษทั ฯ โดยใช้วิธีราคาทุ น เงิ นลงทุ นในบริ ษทั ย่อยดังกล่าวเป็ นการลงทุ นในกิ จการที่ บริ ษ ทั ฯ ถื อหุ ้น
มากกว่าร้อยละ 50 ของสิ ทธิ ในการออกเสี ยงทั้งหมด และกิ จการที่ บริ ษทั ฯ มีอานาจในการควบคุม การ
ด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจะบันทึกเป็ นค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน อนึ่ ง บริ ษทั ฯ มีนโยบาย
ลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่กิจการมีอานาจควบคุม หรื อบริ ษทั ร่ วมที่มีวตั ถุประสงค์ในการประกอบกิจการที่เป็ น
ส่ วนสนับสนุนกิจการบริ ษทั ฯ อันจะทาให้บริ ษทั ฯ มีผลประกอบการหรื อผลกาไรเพิ่มมากขึ้น หรื อธุ รกิจที่
สามารถผนึ กกาลังเพื่ อให้มีประสิ ทธิ ภาพเพิ่ มขึ้ น (Synergy) ให้กบั บริ ษทั ฯ โดยสามารถสนับสนุ นการ
ดาเนิ นธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯ ให้มีความครบวงจรมากขึ้น หรื อขยายธุ รกิ จไปยังต่างประเทศได้ หรื อเป็ น
ธุรกิจซึ่ งอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเจริ ญเติบโตและจะคานึ งถึงอัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการ
ลงทุนเป็ นสาคัญ
ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์อื่น: ประกอบด้วย
- สิ น ทรั พ ย์ห มุ น เวีย นอื่ น : ประกอบด้ว ย ค่ าใช้จ่ า ยจ่ ายล่ วงหน้า เป็ นหลัก โดย ณ สิ้ น ปี 2558
บริ ษทั ฯ มี สิ นทรั พ ย์หมุนเวียนอื่ น เท่ ากับ 267 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ นจาก ณ สิ้ นปี 2557 จานวน 16
ล้านบาท
- ค่าความนิยม: บริ ษทั ฯ มีค่าความนิยมจานวน 167 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.3 ของสิ นทรัพย์รวม
ซึ่ งเกิดจากการซื้ อกิจการของบริ ษทั ย่อยรับรู ้ในสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน การรับรู ้มลู ค่าเริ่ มแรกของค่า
ความนิ ยม ได้อธิ บายในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาปี 2558 ข้อ 4 (ก) และภายหลังจาก
การรับรู ้เริ่ มแรก ค่าความนิ ยมจะถูกวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนสุ ทธิ จากผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สะสมได้มาเพื่อเป็ นช่องทางในการประกอบกิจการ เพื่อให้มีรายได้ทางธุรกิจ
- สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น: ประกอบด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบบริ หารจัดการร้านค้าที่ใช้ใน
การดาเนินกิจการของบริ ษทั ฯ โดย ณ สิ้ นปี 2558 บริ ษทั ฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น เท่ากับ 1,095
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้ นปี 2557 จานวน 415 ล้านบาท จากการลงทุนในระบบปฏิบตั ิการใหม่
ที่ ท ัน สมัย มาสนับ สนุ นการขยายธุ ร กิ จของบริ ษ ัท ฯ ส าหรั บ รายละเอี ยดเพิ่ ม เติ ม บริ ษ ทั ฯ ได้
เปิ ดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 12 ของงบการเงินประจาปี 2558
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- สิ นทรั พ ย์ไ ม่ ห มุ น เวี ย นอื่ น : บริ ษั ท ฯ มี สิ นทรั พ ย์ไ ม่ ห มุ น เวี ย นอื่ น จ านวน 68 ล้ า นบาท
ประกอบด้วย เงินมัดจา เช่น เงินมัดจาค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าสานักงาน เป็ นต้น
หนีส้ ิ น
ณ สิ้ นปี 2558 หนี้ สินรวมของบริ ษทั ฯ เท่ ากับ 33,703 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ น 2,824 ล้านบาท มี สาเหตุ หลักมาจากการ
เพิ่มขึ้นของเงินกูร้ ะยะยาวจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการลงทุนขยายสาขาในการรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่ อง
ของบริ ษทั ฯ และจากเจ้าหนี้การค้ากิจการอื่นซึ่ งสอดคล้องกับการขยายธุรกิจ และการเพิ่มขึ้นของจานวนสาขา
หนี้สินหมุนเวียน: ณ สิ้ นปี 2558 บริ ษทั ฯ มีหนี้ สินหมุนเวียน เท่ากับ 28,684 ล้านบาท เพิ่ มขึ้น 708 ล้านบาท หรื อ
เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับปี 2557 ซึ่ งมีจานวน 27,976 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้
การค้ากิ จการอื่นจากการสั่งซื้ อสิ นค้าเพิ่ มขึ้ นสอดคล้องกับการขยายธุ รกิ จ และการเพิ่มขึ้ นของจานวนสาขาใหม่
จานวน 16 สาขา ที่เปิ ดระหว่างปี 2558
เงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิ น เท่ ากับ 2,614 ล้านบาท คิ ด เป็ นร้อยละ 7.8 ของหนี้ สิ นรวม ลดลง 612 ล้านบาทจากสิ้ นปี 2557
มี ส าเหตุ หลัก จากการจ่ ายช าระคื นเงิ นกู้จากกระแสเงิ นสดจากการด าเนิ นงาน และการดาเนิ น งานตาม
แผนงานเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารต้นทุนทางการเงิน สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม บริ ษทั ฯ ได้
เปิ ดเผยข้อมูลไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 14 ของงบการเงินประจาปี 2558
เจ้าหนี้ การค้ากิ จการอื่ น : ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 บริ ษ ทั ฯ มี เจ้าหนี้ การค้ากิ จการอื่ น เท่ ากับ 21,621
ล้านบาท คิ ดเป็ นร้อยละ 64.2 ของหนี้ สินรวม เพิ่มขึ้นจานวน 1,352 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 6.7 เที ยบกับ
ณ สิ้ นปี 2557 มีสาเหตุหลักมาจากการสั่งซื้ อสิ นค้าคงคลังเพิ่มขึ้ น เพื่ อรองรับสาขาใหม่จานวน 16 สาขา
ที่เปิ ดระหว่างปี 2558
เจ้าหนี้ อื่น: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีเจ้าหนี้ อื่น เท่ากับ 1,445 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 4.3 ของ
หนี้สินรวม เจ้าหนี้อื่นมีองค์ประกอบหลักเป็ นเจ้าหนี้ ที่เกิดจากการลงทุนในสิ นทรัพย์ถาวร เช่น เจ้าหนี้ งาน
ก่อสร้างสาขา เป็ นต้น และเจ้าหนี้จากการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การที่ไม่ใช่เพื่อนาไปขายต่อ (Non-trade)
หนี้ สินหมุ นเวียนอื่ น : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษ ทั ฯ มี หนี้ สิ นหมุนเวียนอื่ น เท่ ากับ 303 ล้านบาท
คิ ดเป็ นร้อยละ 0.9 ของหนี้ สินรวม หนี้ สินหมุนเวียนอื่ นมี องค์ประกอบหลักเป็ นเป็ นเงิ นรับประกันงาน
ก่อสร้างสาขา และภาษีหกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน: ณ สิ้ นปี 2558 บริ ษทั ฯ มีหนี้ สินไม่หมุนเวียน เท่ากับ 5,019 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 14.9 ของ
หนี้ สินรวม เพิ่มขึ้นจากปี ก่อนจานวน 2,116 ล้านบาท ทั้งนี้ หนี้ สินไม่หมุนเวียนมีองค์ประกอบหลักเป็ นหนี้ สินตาม
สัญ ญาเช่ าการเงิ น ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน และเงิ นกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ น โดยหนี้ สินไม่
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หมุนเวียนของบริ ษทั ฯ เพิ่มขึ้น สาเหตุหลักมาจากการกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจานวน 2,000 ล้านบาท เพื่อ
ใช้ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ฯ เช่น การดาเนินการขยายสาขา และรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริ ษทั ฯ
ทั้งนี้ เป็ นผลจากการกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นที่ เพิ่มขึ้ นจานวน 2,000 ล้านบาท เพื่ อใช้ในการดาเนิ นธุ รกิ จ
ของบริ ษทั ฯ เช่น การดาเนินการขยายสาขา และรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริ ษทั ฯ
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯ มีหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น เท่ากับ 32 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 0.1 ของหนี้ สินรวม หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่นมีองค์ประกอบหลักเป็ นเงิ นมัดจาพื้นที่ เช่ าที่
ได้รับจากลูกค้า เป็ นต้น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ณ สิ้ นปี 2558 ส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นมี จานวน 14,207 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ น 1,420 ล้านบาท หรื อคิ ดเป็ นร้ อยละ 11.1 จาก
ปี 2557 ซึ่ งมีจานวน 12,787 ล้านบาท ซึ่ งสอดคล้องกับผลกาไรสุ ทธิ และการจ่ายเงินปั นผล โดยในปี 2558 บริ ษทั ฯ
จ่ายเงินปันผลเท่ากับ 3,936 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าหุน้ ตามบัญชีเท่ากับ 2.96 บาทต่อหุน้
14.4 สภาพคล่ องและความเพียงพอของเงินทุน
แหล่ งที่มาของเงินทุน
แหล่ งเงิ น ทุ น หลัก ของบริ ษ ัท ฯ ในปี 2558 มาจากส่ ว นของผูถ้ ื อ หุ ้ น ก าไรจากการด าเนิ น งาน และหนี้ สิ น ซึ่ ง
ประกอบด้วย เจ้าหนี้ การค้า และเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ดี หากพิจารณาจากอัตราส่ วนหนี้ สินรวมต่อ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ อยูท่ ี่ 2.4 เท่า ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าบริ ษทั ฯ ยังคงสามารถรักษาสัดส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ให้
อยูใ่ นระดับที่ใกล้เคียงกัน ในขณะที่ อัตราส่ วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ อยูใ่ นอัตรา 0.5 โดย
ในปี 2557 อยูใ่ นอัตรา 0.4
ส่ วนรายจ่ายลงทุนของบริ ษทั ฯ ส่ วนใหญ่เป็ นการใช้เพื่อการขยายการลงทุนในสาขาใหม่ระหว่างปี การซื้ อที่ดินและ
การเช่าที่ดินระยะยาวสาหรับแผนการเปิ ดสาขาในปี 2559 และการลงทุนซื้ อที่ดินสิ่ งปลูกสร้างเพื่อปรับปรุ งใช้เป็ น
อาคารสานักงานใหญ่แห่งใหม่ รวมถึงการลงทุนในโปรแกรมระบบปฏิบตั ิการใหม่ที่ต่อเนื่ องจากปี ก่อน
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การวิเคราะห์ สภาพคล่ อง
กระแสเงินสดได้ มา / (ใช้ ไป) สุ ทธิระหว่ างงวด – งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน

ล้านบาท

2556
5,306

2557
7,661

2558
6,701

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ล้านบาท

(3,239)

(6,968)

(6,370)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ล้านบาท

(3,112)

(1,140)

(2,665)

กระแสเงินสดเพิม่ ขึน้ / (ลดลง) สุทธิ

ล้ านบาท

(1,045)

(447)

(2,334)

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 บริ ษ ัท ฯ มี เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ าเงิ น สดเท่ า กับ 2,230 ล้า นบาท ลดลง 2,334
ล้านบาทจากปี 2557 สาเหตุ หลักมาจากการใช้กระแสเงิ น สดจากกิ จกรรมลงทุ นที่ เกิ ด จากการขยายสาขา และ
การจ่ายเงินปันผล
กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากการดาเนิ นงานเป็ นแหล่งเงินทุนหลักที่สาคัญของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2558 กระแสเงินสดสุ ทธิ จาก
การดาเนินงานมีจานวน 6,701 ล้านบาท ลดลง 960 ล้านบาท หรื อร้อยละ 12.5 จากปี 2557 เนื่องจากสิ นค้าคงเหลือที่
เพิ่ มขึ้ น ทั้งนี้ หากพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนภายในและวงจรเงิ นสดของบริ ษทั ฯ จะพบว่าในปี 2558 มีระยะเวลา
วงจรเงินสดที่ติดลบ ซึ่ งเป็ นระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2557 เป็ นการยืนยันถึงระบบการจัดการบริ หารกระแสเงินสดจาก
การดาเนินงานที่ดีของบริ ษทั ฯ จากรู ปแบบการดาเนิ นธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯ ที่รับชาระสิ นค้าในรู ปแบบของเงินสด
เป็ นส่ วนใหญ่ แม้ว่าระยะเวลาจาหน่ ายสิ นค้าปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากประมาณ 28 วัน ในปี 2557 เป็ นประมาณ 30
วันในปี 2558 จากการเตรี ยมสิ นค้าเพื่ อจาหน่ ายเนื่ องจากมี การขยายสาขามากขึ้ น อย่างไรก็ดี ภายใต้การบริ หาร
จัดการสิ นค้าคงคลังที่ดี จึงทาให้บริ ษทั ฯ ยังสามารถรักษาระดับที่ ใกล้เคี ยงเดิ มได้ บริ ษทั ฯ จึ งมีก ระแสเงิ นสดจาก
การดาเนินงานเพียงพอสาหรับการดาเนินธุรกิจประจาวันและการขยายธุรกิจในอนาคต
รายการ
ระยะเวลาวงจรเงินสดเฉลี่ย (วัน)

2556

2557

2558

(25.9)

(25.9)

(25.1)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุ นของบริ ษ ทั ฯ จานวน 6,370 ล้านบาทระหว่างปี 2558 เป็ นการใช้ไ ป
สาหรับการขยายการลงทุนในสาขาใหม่ ๆ ระหว่างปี การซื้ อที่ดินรวมทั้งการเช่าที่ดินระยะยาวเพิ่มสาหรับแผนการ
เปิ ดสาขาในปี 2558 และปี 2559 รวมทั้งการลงทุนในระบบปฏิบตั ิการใหม่ และการปรับปรุ งอาคารสานักงานใหญ่
แห่งใหม่
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมการจัดหาเงิน
กระแสเงินสดใช้ไปสุ ทธิ ในกิจกรรมการจัดหาเงินระหว่างปี 2558 จานวน 2,665 ล้านบาท เกิดจากการจ่ายเงินปันผล
จานวน 3,936 ล้านบาท และการกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจานวน 2,000 ล้านบาท
เงินปันผล
ตามมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติ เป็ นเอกฉันท์ให้เสนอต่อที่ ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 เพื่ออนุ มตั ิ ให้บริ ษ ทั ฯ ประกาศจ่ายเงิ นปั นผลงวดสุ ดท้ายประจาปี 2558 ในอัตรา
หุ ้นละ 0.45 บาทต่อหุ ้น คิ ดเป็ นเงิ นปั นผล 2,160 ล้านบาท ซึ่ งจานวนเงิ นปั นผลงวดสุ ด ท้ายดังกล่าวเป็ นส่ วนที่
เพิ่มจากเงิ นปั นผลระหว่างกาลซึ่ งประกาศจ่ายโดยมติ ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯ ครั้ งที่ 3/2558 เมื่อ
วันที่ 6 สิ งหาคม 2558 และได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ ้น คิ ดเป็ นเงิ นปั นผล
1,920 ล้า นบาท รวมเป็ นเงิ น ปั น ผลสาหรับ ปี 2558 เป็ นจานวนทั้ง สิ ้ น 0.85 บาทต่อ หุ ้น หรื อ 4,080 ล้า นบาท
ทั้งนี้ การจ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวขึ้ นอยู่กบั การอนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 ของบริ ษทั ฯ ใน
วันที่ 20 เมษายน 2559
14.5 การวิเคราะห์ อตั ราส่ วนทางการเงินที่สาคัญ
อัตราส่ วนสภาพคล่ อง
อัตราส่ วนสภาพคล่องของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 0.6 เท่า โดยบริ ษทั ฯ สามารถคงระดับเดียวกัน
กับปี 2557 ซึ่ งสะท้อนให้เห็นว่าบริ ษทั ฯ มีสภาพคล่องที่ดีและเพียงพอเหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจ
อัตราส่ วนความสามารถในการทากาไร
อัตรากาไรขั้นต้นของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2558 เท่ากับร้อยละ 9.6 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่ร้อยละ 9.0 เป็ นผลมาจากการ
พัฒนาฐานลูกค้า ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้มุ่งเน้นการขยายสัดส่ วนการตลาดในกลุ่มลูกค้าผูป้ ระกอบธุ รกิจบริ การด้านอาหาร
การคัดเลือกผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องและเพิ่มสัดส่ วนยอดขายของสิ นค้าที่มีอตั รากาไรสู งเพิ่มขึ้น โดยคัดสรรสิ นค้าที่
ดีมีคุณภาพและมีตน้ ทุนที่ต่าลง
อัตรากาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2558 เท่ากับร้อยละ 3.4 ลดลงเล็กน้อยจากปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การเพิ่ มขึ้ นของค่ าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร ซึ่ งสอดคล้องกับจานวนสาขาใหม่ที่เพิ่ มขึ้ นอย่างต่ อเนื่ องตั้งแต่
ปี 2557 และปี 2558 และการใช้ระบบปฏิบตั ิการใหม่ โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารในปี 2558 อยูท่ ี่ร้อยละ 7.0
เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่ร้อยละ 6.6
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อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2558 คิดเป็ นร้อยละ 39.8 สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของกาไรสุ ทธิ
อัตราผลตอบแทนต่อสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯ สาหรับปี 2558 คิ ดเป็ นร้อยละ 11.7 สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของ
กาไรสุ ทธิ
อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน
อัตราส่ วนหนี้ สิ นต่ อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คิ ดเป็ น 2.4 เท่ า ซึ่ งเป็ นอัตราส่ วน
หนี้ สินต่อผูถ้ ือหุ ้นระดับเดี ยวกันกับ ณ สิ้ นปี 2557 แม้ว่าบริ ษทั ฯ จะมีการเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิ นที่
เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้ นปี 2557 ก็ตาม ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าบริ ษทั ฯ ยังคงสามารถรักษาสัดส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
ให้อยูใ่ นระดับที่ใกล้เคียงกัน
หมายเหตุ:
-

การคานวณอัตราส่วนทางการเงินเป็ นไปตามสู ตรคานวณที่แสดงไว้ในคู่มือจัดทาแบบแสดงรายการข้อมูล แบบ 56-1 และแบบ 69-1 จัดทา
โดยสานักงาน ก.ล.ต. อาทิ อัตราผลตอบแทนผูถ้ ื อหุ ้ น ค านวณจากกาไรสุ ท ธิ ห ารด้วยส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้ น (เฉลี่ ยต้นงวดและปลายงวด)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ้นคานวณจากหนี้ สินรวมหารด้วยส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น เป็ นต้น

-

ในปี 2558 ได้มีการปรับปรุ งงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม ย้อนหลังปี 2556 และ 2557 เนื่องจากการบังคับใช้ของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่
19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
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14.6 ปัจจัยที่มผี ลกระทบต่ อฐานะการเงินหรือการดาเนินการของบริษทั ฯ อย่ างมีนัยสาคัญในอนาคต
สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ
สภาวะเศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศเป็ นปั จจัยที่มีผลกระทบต่อความต้องการบริ โภคของภาคเอกชน โดย
ส่ งผลต่อความมัน่ คงของรายได้และความสามารถในการใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภค ดังนั้น จึงเป็ นปั จจัยที่มีผลกระทบต่อ
การเติ บโตของรายได้และการขยายธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ ในอนาคต อย่างไรก็ดี สิ นค้าหลักของบริ ษทั ฯ เป็ นสิ นค้า
อุปโภคบริ โภคพื้ นฐานในการดาเนิ นชี วิต นอกจากนั้น ฐานลูกค้าสมาชิ กของบริ ษทั ฯ ที่ มีมากกว่า 2.8 ล้านราย
ทัว่ ประเทศ ซึ่ งครอบคลุมหลาย ๆ ธุรกิจเปรี ยบเสมือนตัวช่วยในการกระจายความเสี่ ยงเมื่อธุรกิจใดธุ รกิจหนึ่ งได้รับ
ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจที่ถดถอย ประกอบกับบริ ษทั ฯ มีกลยุทธ์ในการเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก
โดยได้มีการพัฒนาฐานลูกค้าและผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่ อง ทาให้บริ ษทั ฯ สามารถ
รักษาการดาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดมา
การพัฒนาของอุตสาหกรรมท่ องเที่ยวในประเทศไทย
การพัฒนาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยมีผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และจัดเลี้ยง
(กลุ่มโฮเรก้า) ซึ่ งเป็ นกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายหลักกลุ่ มหนึ่ งของบริ ษทั ฯ โดยรายได้จากกลุ่ มโฮเรก้าเติ บโตอย่างมี
นัย ส าคัญ ในช่ วง 10 ปี ที่ ผ่านมา ซึ่ งเป็ นไปตามแผนธุ ร กิ จของบริ ษ ัทฯ ในการขยายฐานกลุ่ ม โฮเรก้า เนื่ องด้ว ย
อุตสาหกรรมด้านอาหารมี แนวโน้มขยายตัวอย่างต่ อเนื่ อง ตามภาวะเศรษฐกิ จและการเติ บโตของอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวซึ่ งรัฐบาลได้บรรจุอยูใ่ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ที่นิยม การรับประทานอาหารนอกบ้าน ด้วยเหตุน้ ี การเติ บโตของรายได้จากกลุ่มโฮเรก้าจึ งเป็ น
ปั จจัยสาคัญที่ มีผลต่อการเติ บโตของรายได้และผลการดาเนิ นงานในอนาคตของบริ ษทั ฯ ดังนั้น การพัฒ นาของ
อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วในประเทศไทยจึ งเป็ นปั จจัย ประการหนึ่ งที่ มี ผ ลต่ อ การเติ บ โตของรายได้และผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีและเติบโตในระยะยาว
ธุ ร กิ จ หลัก ของบริ ษ ัท ฯ ยังคงเป็ นการขายสิ น ค้าให้ กับ ลู ก ค้า กลุ่ ม ผูป้ ระกอบการร้ า นค้า ปลี ก ซึ่ งบริ ษ ัท ฯ ให้
ความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มลูกค้าดังกล่าวให้มีความเข้มแข็งในการดาเนิ นธุ รกิ จ โดยบริ ษทั ฯ จัดให้มี
ศูนย์แม็คโครมิ ตรแท้โชห่ วย เพื่ อให้คาแนะนาและจัดอบรมให้ความรู ้ดา้ นการจัดการร้านค้าปลีกในหัวข้อต่างๆ
อย่างสม่าเสมอ อาทิ การเลือกสิ นค้าขายดี เข้าร้าน การใช้พ้ืนที่ ภายในร้านให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด การสร้างความ
แตกต่างให้กบั ร้านโชห่วยเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้กบั ลูกค้าสมาชิก
ความสามารถในการขยายจานวนสาขา
ความสามารถในการขยายสาขาเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ส่งผลให้บริ ษทั ฯ สามารถเติบโตอย่างต่อเนื่ องในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา
โดยมี อ ัต ราการเติ บ โตต่ อ ปี ของรายได้ร วมเท่ ากับ ร้ อยละ 9.6 ทั้งนี้ บริ ษ ัท ฯ เปิ ดศู น ย์จาหน่ ายสิ น ค้า แม็ ค โคร
แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส อีโค พลัส แม็ครโคร ฟูดช้อป และร้านสยามโฟรเซ่ น สาขาใหม่อย่างต่อเนื่ อง โดยในระหว่าง
ปี 2556 - ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2558 บริ ษ ทั ฯ มี จานวนสาขาศู นย์จาหน่ ายสิ นค้าแม็ค โคร แม็ค โคร ฟูด เซอร์ วิส
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อี โ ค พลัส แม็ค รโคร ฟู ด ช้อ ป และร้ านสยามโฟรเซ่ น เพิ่ ม ขึ้ น 14 สาขา 7 สาขา 5 สาขา 1 สาขา และ 2 สาขา
ตามลาดับ
กลยุทธ์ในการขยายสาขาอย่างต่อเนื่องและหลากหลายรู ปแบบของบริ ษทั ฯ มีจุดประสงค์หลักเพื่อขยายฐานลูกค้าให้
ครอบคลุมมากขึ้ น ตอบสนองความต้องการที่ หลากหลาย พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการจัดจาหน่ ายสิ นค้าเพื่อให้ลูกค้า
สามารถเข้าถึงศูนย์จาหน่ ายสิ นค้าของบริ ษทั ฯ ได้สะดวกยิ่งขึ้ น กล่าวได้ว่า ความสามารถในการขยายสาขาได้ตาม
แผนธุ รกิ จที่ วางไว้เป็ นหนึ่ งในปั จจัยหลักที่ มีผลต่ อการเติ บโตของรายได้และผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ใน
อนาคต
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และการจัดหาผลิตภัณฑ์
บริ ษทั ฯ มีกลยุทธ์โดยยึดถือความต้องการของลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายซึ่ งส่ งผลโดยตรงต่อการเติบโตของรายได้และผลกาไรของบริ ษทั ฯ ด้วยเหตุน้ ี
ศักยภาพในการจัดหาสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ จึงเป็ นหนึ่ งในปั จจัยที่สาคัญต่อฐานะ
การเงินหรื อการดาเนิ นการของบริ ษทั ฯ ที่ ผ่านมา บริ ษทั ฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั จาหน่ ายสิ นค้ามา
โดยตลอด ด้วยความใส่ ใจในความปลอดภัยด้านอาหารตลอดทั้งซัพพลายเชน เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าผูป้ ระกอบธุรกิจ
ด้านอาหารที่ เข้มงวดเรื่ องคุ ณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร บริ ษทั ฯ ได้เริ่ มต้นจัดทาระบบการรับประกัน
คุณภาพเป็ นการภายในตั้งแต่ปี 2551 รวมทั้งสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัยที่เป็ นเอกลักษณ์ของแม็คโครขึ้นภายใต้
โครงการ Quality Pro ซี่ งเป็ นหนึ่ งในหลายโครงการของแม็คโครที่ มุ่งเน้นเสริ มสร้างความรู ้ให้แก่กลุ่มเกษตรกร
ไทยผูเ้ ป็ นต้นน้ าของผลิ ตภัณ ฑ์ ให้สามารถพัฒ นาผลผลิ ตทางการเกษตรที่ มีคุณ ภาพ และมี ค วามปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากลได้อย่างยัง่ ยืน โดยแม็คโครจะช่ วยสนับสนุ นด้วยการรับซื้ อสิ นค้าเกษตรในแต่ ละท้องถิ่ นเข้ามา
จาหน่ ายในสาขา ประกอบกับ ชื่ อ เสี ย งที่ ดี ข องบริ ษ ัท ฯ และยอดขายที่ เติ บ โตขึ้ น ตามล าดับ จึ งท าให้ บ ริ ษ ัท ฯ
มีศกั ยภาพที่ดีในการจัดหาผลิตภัณฑ์ท้ งั ด้านราคา และปริ มาณของสิ นค้าที่เพียงพอแก่ความต้องการของผูบ้ ริ โภค
การบริหารจัดการสิ นค้ าคงคลัง ระบบการขนส่ งและกระจายสิ นค้ า
การบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลัง และระบบการขนส่ งกระจายสิ นค้าที่มีประสิ ทธิ ภาพเป็ นปั จจัยในการดาเนิ นธุ รกิจที่
จาเป็ นอย่างยิ่งต่อการเติ บโตที่ ต่อเนื่ องและยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ โดยมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และผลกาไรของ
บริ ษทั ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีการบริ หารจัดการสิ นค้าคงคลังแบบครบวงจร โดยมีการตรวจสอบและควบคุ มคุณภาพ
สิ นค้าตั้งแต่การคัดเลือกหรื อจัดหา การรับสิ นค้าจากผูจ้ ดั จาหน่ าย การจัดเก็บ และการขนส่ งภายใต้การดูแลของ
ผูเ้ ชี่ ยวชาญและกระบวนการที่ได้มาตรฐาน เพื่อเป็ นการรับรองว่าสิ นค้าที่บริ ษทั ฯ จัดจาหน่ายเป็ นสิ นค้าที่มีคุณภาพ
ดีและปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค นอกจากนี้ เพื่อเป็ นการเพิ่มศักยภาพในการขนส่ งและกระจายสิ นค้า ตลอดจนรองรับ
การขยายสาขาของบริ ษทั ฯ ในอนาคต และเพื่อให้มนั่ ใจว่ากระบวนการปฏิบตั ิงานที่สาคัญของบริ ษทั ฯ จะสามารถ
ดาเนินต่อไปได้ภายใต้สถานการณ์วิกฤติต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
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ณ สิ้ นปี 2558 บริ ษทั ฯ มีศูนย์กระจายสิ นค้าแม็คโครจานวน 4 แห่ ง กระจายอยู่ในพื้นที่ ยทุ ธศาสตร์ ต่าง ๆ ซึ่ งมีส่วน
ช่ วยลดความเสี่ ยงในกรณี ศูนย์กระจายสิ นค้าแห่ งใดแห่ งหนึ่ งต้องปิ ดดาเนิ นงานชั่วคราวด้วยเหตุ ผลใด ๆ ก็ตาม
ได้แก่ (1) ศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารแห้ง สิ นค้าอุปโภค อาหารสด อาหารแช่เย็น และอาหารแช่แข็งที่อาเภอวังน้อย
จังหวัด พระนครศรี อยุธยา (2) ศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารแช่ แข็งขนาดเล็กที่ อาเภอสู งเนิ น จังหวัด นครราชสี มา
(3) ศูนย์กระจายสิ นค้าอาหารแห้งและสิ นค้าอุปโภคที่อาเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ และ (4) ศูนย์กระจาย
สิ นค้าอาหารสด อาหารแช่แข็งและแช่เย็น และคลังเก็บสิ นค้าแช่แข็งแห่ งใหม่ที่อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่ ง
เริ่ มเปิ ดดาเนินการในปลายปี 2558 ที่ผา่ นมา
การจัดหาบุคลากร
จานวนบุคลากรที่เพียงพอและมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นปัจจัยสาคัญในการดาเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ มีความ
จาเป็ นในการจัดหาบุคลากรที่มีคุณภาพให้เพียงพอกับจานวนสาขาในปั จจุบนั และรองรับการเพิ่มจานวนสาขาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งตามแผนธุ ร กิ จ รวมทั้งการฝึ กอบรมให้ มี ค วามช านาญในการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผล
อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯ มีความสามารถในการจัดหาพนักงานได้เพียงพอต่อการเติบโตของแผนธุ รกิจโดยไม่
ส่ งผลกระทบในดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ แต่อย่างใด โดยบริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญกับความพร้อมด้านบุคลากรมา
โดยตลอด นอกเหนื อจากโครงการพัฒนาบุ คลากรในองค์กร บริ ษทั ฯ ยังมีแผนร่ วมกับกลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณ ฑ์
ผลิตบุคลากรคนรุ่ นใหม่รองรับการเติบโตของธุรกิจ ผ่านสถาบันการจัดการปัญญาภิวตั น์ (PIM)
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
“บริ ษ ทั ฯ ได้ส อบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อ มูล ประจาปี ฉบับ นี้ แ ล้ว ด้ว ยความระมัด ระวัง บริ ษ ทั ฯ
ขอรับ รองว่า ข้อ มูลดังกล่าวถูกต้อ งครบถ้ว น ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผูอ้ ื่นสาคัญ ผิด หรื อไม่ข าดข้อมูลที่ ค วรต้อ ง
แจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ ยวกับฐานะการเงิ น ผลการดาเนิ นงาน และกระแสเงิ นสดของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั
ย่อยแล้ว
(2) บริ ษ ัทฯ ได้จัดให้ มี ระบบการเปิ ดเผยข้อมู ลที่ ดี เพื่ อให้แน่ ใจว่าบริ ษ ัทฯ ได้เปิ ดเผยข้อมู ลในส่ วนที่ เป็ น
สาระสาคัญทั้งของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิ
ตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิ บตั ิ ต ามระบบดังกล่าว และ
บริ ษ ทั ฯ ได้แ จ้ง ข้อ มูล การประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายใน ณ วัน ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อผูส้ อบ
บัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่ สาคัญ
ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงิน
ของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่ อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุ ดเดี ยวกันกับที่ บริ ษ ทั ฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริ ษทั ฯ ได้มอบหมายให้ นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใด
ไม่มีลายมือชื่ อของ นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ กากับไว้ บริ ษทั ฯ จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ฯ ได้รับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”
ชื่อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่อ

1. นายอารุ ง สรรพสิ ทธิ์ วงศ์

กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ

…………………………

2. นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์

กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ

………………………….

ผู้รับมอบอานาจ
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์

กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานบริ หารการเงินและหน่วยงานสนับสนุน ………………………….

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล หน้าที่ 172

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2558

เอกสารแนบ

เอกสารแนบ หน้าที่ 173

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1
1. กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2558

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษทั ฯ

ตําแหน่ง

อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

นายอาสา สารสิ น
26 มกราคม 2537

กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการ

79 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริ กา

ปัจจุบนั

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
2556 – ปัจจุบนั
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2556 Role of Chairman Program (RCP)
2550 – ปัจจุบนั
- 2551 Finance for Non-Finance Director (FND)
- 2550 Audit Committee Program (ACP)
2544 – ปัจจุบนั
- 2546 Director Accreditation Program (DAP)
2542 – ปัจจุบนั
2542 – ปัจจุบนั
2541 – ปัจจุบนั

2556 – ปัจจุบนั
2549 –ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 174

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํา กัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ/ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
บริ ษทั ปูนซิ เมนต์ไทย จํา กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ
บริ ษทั มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั แม่สอดพลังงานสะอาด จํากัด

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2558
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา
2548 – ปัจจุบนั
2547 – ปัจจุบนั
2546 – ปัจจุบนั
2538 – ปัจจุบนั
2536 – ปัจจุบนั

นายอรรถพร
ข่ายม่าน
16 พฤศจิกายน 2542

กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

71 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- Former member of the Institute of Chartered
Accountants in Australia
- Associateship in Accounting from Western
Australian Institute of Technology (presently
known as Curtin University of Technology)
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2552 Director Certification Program (DCP)
- 2547 Director Accreditation Program (DAP)

ปัจจุบนั
2542 – ปัจจุบนั

2535 – 2539

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 175

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
รองประธานกรรมการ
มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสําปะหลังแห่งประเทศไทย
ประธานที่ปรึ กษา
สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ
กรรมการ
บริ ษทั ไทยนํ้าทิพย์ จํากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั อมตะ ซิต้ ี จํากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ไทยเอเชียแปซิฟิคบริ วเวอรี่ จํากัด
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บริ ษทั กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการผูจ้ ดั การ
สํานักงาน ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์ กรุ งเทพ

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2558
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

นายชวลิต
อัตถศาสตร์

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหา
16 พฤศจิกายน 2542 และกําหนด
ค่าตอบแทน

67 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2558 – ปัจจุบนั
- เนติบณ
ั ฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฏหมายแห่ง
เนติบณ
ั ฑิตยสภา
2542 – ปัจจุบนั
- เนติบณ
ั ฑิตอังกฤษ Gray’s Inn ลอนดอน
ประเทศอังกฤษ
2552 – 2556
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2552 Director Certification Program (DCP)
- 2548 Director Accreditation Program (DAP)

2556 – ปัจจุบนั
2548 – ปัจจุบนั
2548 – ปัจจุบนั
2520 – 2548

นายธี ระ วิภูชนิน
14 พฤษภาคม 2546

กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
และประธาน
คณะกรรมการสรรหา
และกําหนด
ค่าตอบแทน

66 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุ รกิจและเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน Stevens Point
2553 – ปัจจุบนั
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2557 Chartered Director Class (CDC)
- 2548 Audit Committee Program (ACP)

2548 – ปัจจุบนั
2548 – ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 176

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริ ษทั อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ
บริ ษทั สํานักงานที่ปรึ กษาภาษีเอสซีแอล จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั สํานักงานกฎหมายสยามซิต้ ี จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ชวลิต แอนด์ แอซโซซิเอทส์ จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมายสากล จํากัด
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/
กรรมการอิสระ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริ ษทั เงินทุน กรุ งเทพธนาทร จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
บริ ษทั อินเตอร์ไฮด์ จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2558
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

- 2544 Director Certification Program (DCP)

2546 – ปัจจุบนั
2543 – ปัจจุบนั
2538 – ปัจจุบนั

2551 – 2552

2541 - 2547
2538 – 2540
2533 – 2537
ดร. ชัยวัฒน์
วิบูลสวัสดิ์
5 กรกฎาคม 2556

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

69 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ วิทยาลัยวิลเลียม
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาเอกเศรษฐศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
แมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา

2548 – ปัจจุบนั
2553 –ปัจจุบนั

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2549 Director Certif ication Program (DCP)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 177

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ
บริ ษทั พรี เชียส ชิพปิ้ ง จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ/ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
บริ ษทั สหอุตสาหกรรมนํ้ามันปาล์ม จํากัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนํา เข้าแห่งประเทศไทย
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์
ผูแ้ ทนประจําประเทศไทย
บริ ษทั พรู เด็นเชียล แอสเซ็ต แมนเนจเม้นท์เอเชีย จํากัด
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคม/
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการการกํากับดูแลกิจการ/
กรรมการอิสระ
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2558
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

- 2547 Director Accreditation Program (DAP)

2547 – 2553

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
ประธานกรรมการบริ หาร
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไม่มี -

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
2549 – 2551
2554 – 2549
2540 – 2551
2539
2538 – 2539
นายโชติ โภควนิช
5 กรกฎาคม 2556

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

73 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตประเทศอังกฤษ
- หลักสูตรพัฒนาการจัดการ
2556 – ปัจจุบนั
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- หลักสูตรการจัดการด้านการตลาด
2556 – ปัจจุบนั
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริ กา
2555 – ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 178

ตําแหน่งในองค์กรหรื อหน่วยงานอื่นๆ ที่สาํ คัญ
ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ปรึ กษารองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ
รองประธานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
ที่ปรึ กษารองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลัง
ผูว้ า่ การ ธนาคารแห่งประเทศไทย
รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงการคลังและ
รักษาราชการแทนรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง
ที่ปรึ กษาเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํา กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริ ษทั บางกอกแร้นช์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการในคณะกรรมการด้านการเงิน/ กรรมการใน
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหากรรมการ
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2558
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2555 IOD National Director Conference 2012
Moving Corporate Governance Forward:
Challenge for Thai Directors
- 2555 Monitoring the Quality of Financial
Reporting (MFR)
- 2555 Successful Formulation & Execution of
Strategy (SFE)
- 2555 How to Measure the Success of Corporate
Strategy (HMS)
- 2555 Monitoring Fraud Risk Management
(MFM)
- 2555 Monitoring the Internal Audit Function
(MIA)
- 2555 Monitoring the System of Internal Control
and Risk Management (MIR)
- 2552 Director Certification Program (DCP)
- 2546 Director Accreditation Program (DAP)
- 2543 Chairman 2000

2555 – ปัจจุบนั
2542 – ปัจจุบนั
2543 – 2544

2537 – 2540

2552 – ปัจจุบนั
2545 – ปัจจุบนั
2545 – ปัจจุบนั
2542 – ปัจจุบนั
2547 – 2549

2535 – 2537

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 179

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริ ษทั ล็อกซเล่ย ์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั เงินทุน ทิสโก้ จํากัด (มหาชน)
(ปัจจุบนั ชื่อ ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน))
ประธาน
กลุ่มบริ ษทั ไทยวา จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ
บริ ษทั ไทยสมาร์ทการ์ด จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั กรุ งเทพอินเตอร์เทเลเทค จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั ทรู มูฟ จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั คิงฟิ ชเชอร์โฮลดิ้งส์ จํากัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
ธนาคาร สิ นเอเชีย จํากัด (มหาชน) (ปัจจุบนั ชื่อ ธนาคาร
ไอซีบีซี (ไทย) จํากัด (มหาชน))
กงสุ ลใหญ่แห่งเดนมาร์ก ประจําประเทศไทย

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2558
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

นายก่อศักดิ์
ไชยรัศมีศกั ดิ์
5 กรกฎาคม 2556

รองประธานกรรมการที่
1 และกรรมการบริ หาร
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ)

63 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ประกาศนียบัตรพาณิ ชยศาสตร์
โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชย์
- ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
- ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนอร์ธ-เชียงใหม่
- ปริ ญญาบริ หารธุ รกิจดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
- ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการ
บัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2549 The Role of Chairman
- 2543 Director Certif ication Program (DCP)

2556 – ปัจจุบนั
2533 - ปัจจุบนั

2533 – ปัจจุบนั
2526 – 2530
2522 – 2526
2522 – 2526
2522 – 2526
2522 – 2526
2516 – 2521

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองประธานกรรมการที่ 1/ กรรมการบริ หาร
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองประธานกรรมการ
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่บริ หาร (การค้าระหว่างประเทศ)
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด (ประจําฮ่องกง)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ซี.พี. อินเตอร์เทรด จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ซี.พี. เกษตรอุตสาหกรรม จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั กรุ งเทพการประมง จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั กรุ งเทพโปรดิ๊วส์ จํากัด
ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
ตําแหน่งในองค์กรหรื อหน่วยงานอื่นๆ ที่สาํ คัญ
- นายกสมาคมมิตรภาพไทย-เกาหลี
- นายกสมาคมปัญญาภิวฒั น์

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 180

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2558
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
- กรรมการสภาสถาบันผูท้ รงคุณวุฒิสถาบันการจัดการปัญญา
ภิวฒั น์
- กรรมการส่งเสริ มกิจการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
- ประธานสมาพันธ์หมากล้อมจีนโลก
- นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย

นางสุ ชาดา
อิทธิ จารุ กุล
29 สิ งหาคม 2539

รองประธานกรรมการที่
2/ กรรมการบริ หาร
และประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ)

63 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2546 Director Certification Program (DCP)

2556 – ปัจจุบนั
2553 – ปัจจุบนั
2544 – 2556
2544 – 2553
2538 – 2544

2557 – ปัจจุบนั

2555 – ปัจจุบนั
2548 – ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 181

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองประธานกรรมการที่ 2
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารการเงิน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ
- บริ ษทั ARO จํากัด
- บริ ษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จํากัด

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2558
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

ดร.ประเสริ ฐ
จารุ พนิช
7 พฤษภาคม 2531

กรรมการ/
กรรมการบริ หาร
และกรรมการสรรหา
และกําหนด
ค่าตอบแทน
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ)

67 ปี

200
(ไม่เปลี่ยนแปลง)

ไม่มี

- ปริ ญญาเอก สาขา Industrial Engineering and
Management, Oklahoma State University
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2551 Role of the Compensation Committee
- 2547 Director Certification Program (DCP)
- 2547 Finance for non-finance director

2556 – ปัจจุบนั
2531 – ปัจจุบนั
2551 – 2552
2550 – 2553
2531 – 2550

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ไม่มี -

นายพิทยา
เจียรวิสิฐกุล
5 กรกฎาคม 2556

กรรมการ และ
กรรมการบริ หาร
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ)

60 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2543 Director Certification Program (DCP)

2556 – ปัจจุบนั
2556 – ปัจจุบนั
2556 – 2558
2542
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บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองประธานกรรมการบริ หาร/ กรรมการ
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หาร/ กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2558
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา
ปัจจุบนั

ปัจจุบนั
2536

2530
2528
2527
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ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ
- บริ ษทั ซีพีแรม จํากัด
- บริ ษทั เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จํากัด
- บริ ษทั ซีพี รี เทลลิงค์ จํากัด
- บริ ษทั โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด
- บริ ษทั เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จํากัด
- บริ ษทั ไดนามิค แมนเนจเม้นท์ จํากัด
- บริ ษทั ศึกษาภิวฒั น์ จํากัด
- บริ ษทั ปัญญธารา จํากัด
- บริ ษทั ออลล์ เทรนนิ่ง จํากัด
- บริ ษทั ออลล์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
- บริ ษทั ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ ง จํากัด
กรรมการ
สภาสถาบันการจัดการปัญญาภิวฒั น์
รองกรรมการผูจ้ ดั การ กลุ่มธุ รกิจการตลาดและ
การจัดจําหน่าย
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
รองกรรมการผูจ้ ดั การ กลุ่มธุ รกิจการค้าระหว่างประเทศ
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั C.P. Standard Resources จํากัด (ประเทศฮ่องกง)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั กรุ งเทพโปรดิ๊วซ์ จํากัด

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2558
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

นายปิ ยะวัฒน์
ฐิตะสัทธาวรกุล
5 กรกฎาคม 2556

กรรมการ และ
กรรมการบริ หาร
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ)

62 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุ รกิจ (การตลาด)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2556 – ปัจจุบนั
์
- ปริ ญญาเอก ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนดุสิต
2556 – ปัจจุบนั
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2544 Director Certification Program (DCP)

2542 – 2557
2539 - 2541
2536
2533

ปัจจุบนั

2531
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ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หาร/ กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
รองกรรมการผูจ้ ดั การด้านปฏิบตั ิการ
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การด้านปฏิบตั ิการ
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ
- บริ ษทั ซี.พี. โลตัส คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
- บริ ษทั ซีพี รี เทลลิงค์ จํากัด
- บริ ษทั ซีพีแรม จํากัด
- บริ ษทั เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จํากัด
- บริ ษทั เอ็ม เอ เอ็ม ฮาร์ท จํากัด
- วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวฒั น์
- สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒั น์
รองผูจ้ ดั การทัว่ ไป
บริ ษทั ซี.พี. เคเอฟซี จํากัด

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2558
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา
2529
2526
2521

นายสุ ภกิต
เจียรวนนท์
5 กรกฎาคม 2556

กรรมการ

51 ปี

ไม่มี

เป็ นพี่ชายของ
นายณรงค์
เจียรวนนท์ และ
นายศุภชัย
เจียรวนนท์

- ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุ รกิจ
มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2554 Director Accreditation Program (DAP)

ปัจจุบนั

ปัจจุบนั
2556 – ปัจจุบนั

ปัจจุบนั
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ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
ผูจ้ ดั การกิจการเป็ ดเชอรี่
บริ ษทั ซี.พี. ผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด
ผูจ้ ดั การกิจการไก่ยา่ ง
บริ ษทั ซี.พี. ผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด
โครงการสุ กรชําแหละ
บริ ษทั ซี.พี. ผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการในคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการ/ กรรมการ
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ
- บริ ษทั ผิง อัน อินชัวรันช์ (กรุ๊ ป) ออฟ ไชน่า จํากัด
- บริ ษทั โลตัส ซีพีเอฟ (จีน) อินเวสเม้นท์ จํากัด
- บริ ษทั ฟอร์จูน เซี่ยงไฮ้ จํากัด
- บริ ษทั ทรู มูฟ จํากัด
- บริ ษทั ซีพี โภคภัณฑ์ จํากัด
- บริ ษทั เจียไต๋ กรุ๊ ป จํากัด
- บริ ษทั เจียไต๋ ดีเวลลอปเม้นท์ อินเวสเม้นท์ จํากัด

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2558
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา
ปัจจุบนั

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

ปัจจุบนั

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั
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ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
รองประธานกรรมการการ
- บริ ษทั เซี่ยงไฮ้ ฟอร์จูน เวิลด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด
- บริ ษทั เจียไต๋ อินเตอร์เนชัน่ แนลไฟแนนซ์ จํากัด
- บริ ษทั เจียไต๋ วิชน่ั จํากัด
- บริ ษทั เจียไต๋ เทรดดิ้ง (ปักกิ่ง) จํากัด
- กลุ่มธุ รกิจการตลาดและจัดจําหน่าย (ไทย) กลุ่มธุ รกิจ
พัฒนาที่ดิน (ไทย) กลุ่มธุ รกิจโทรคมนาคม กลุ่มธุ รกิจ
ยานยนต์และอุตสาหกรรม (จีน) บริ ษทั เครื อเจริ ญ
โภคภัณฑ์ จํากัด
ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั ซีพี โลตัส คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กลุ่มธุ รกิจพัฒนาที่ดิน (จีน)
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
- กลุ่มธุ รกิจการตลาดและจัดจําหน่าย (จีน)
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
- บริ ษทั เซี่ยงไฮ้ โลตัส ซุปเปอร์มาร์เก็ต เชนส์ สโตร์ จํากัด
ประธานกรรมการร่ วม
บริ ษทั เซี่ยงไฮ้ คิงฮิวล์ - ซุปเปอร์แบรนด์มอล์ จํากัด
ประธานกรรมการบริ ษทั
- บริ ษทั เอสเอ็ม ทรู จํากัด
- บริ ษทั ปักกิ่ง โลตัส ซุ ปเปอร์มาร์เก็ต เชนส์ สโตร์ จํากัด
- บริ ษทั แมส เจียน อินเวสเม้นท์ จํากัด
- บริ ษทั ฟอร์จูน ลิสซิ่ง จํากัด

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2558
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

ปัจจุบนั

ปัจจุบนั
ปัจจุบนั

2556
2556
2555
2554
2553
2552

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 187

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
- บริ ษทั เจียไต๋ โลตัส (เซี่ยงไฮ้) จํากัด
- บริ ษทั เจียไต๋ เรี ยล เอสเตรส กรุ๊ ป จํากัด
- บริ ษทั เจียไต๋ พร็ อพเพอร์ต้ ี เมเนสเม้นท์ จํากัด
- บริ ษทั เจียไต๋ แลนด์ โฮลดิ้ง จํากัด
- บริ ษทั ซีที ไบร์ ท โฮลดิ้ง จํากัด
- บริ ษทั ทรู วิชน่ั ส์ เคเบิ้ล จํากัด (มหาชน)
- บริ ษทั ทรู วิชน่ั ส์ จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการบริ หาร
- บริ ษทั เทเลคอมโฮลดิ้ง จํากัด
- บริ ษทั ทรู วิชน่ั ส์ กรุ๊ ป จํากัด
รองประธานกรรมการบริ หาร
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั ยูทีวี เคเบิล้ เน็ตเวอร์ค จํากัด (มหาชน)
ตําแหน่งในองค์กรหรื อหน่วยงานอื่นๆ ที่สาํ คัญ
ที่ปรึ กษารัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
ที่ปรึ กษารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงวัฒนธรรม
ผูช้ าํ นาญการประจําคณะกรรมาธิ การการแรงงานและ
สวัสดิการสังคม วุฒิสภา
Vice Chairman of Youth Committee of China
Overseas Chinese Investment Enterprises Association
ประธานหอการค้าไทยในจีน
ที่ปรึ กษารัฐมนตรี วา่ การกระทรวงวัฒนธรรม

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2558
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา
2552
2552

นายณรงค์
เจียรวนนท์
5 กรกฎาคม 2556

กรรมการ และ
กรรมการบริ หาร
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ)

50 ปี

ไม่มี

เป็ นน้องชายของ - ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นายสุ ภกิต
Business Administration, New York University 2556 – ปัจจุบนั
เจียรวนนท์ และ
ประเทศสหรัฐอเมริ กา
พี่ชายของ
- หลักสูตร Advance Management Program :
2551 – ปัจจุบนั
นายศุภชัย
Transforming Proven Leaders into Global
เจียรวนนท์
Executives, Harvard Business School
2542 – ปัจจุบนั
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริ กา
- ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2559 – ปัจจุบนั
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
2556 – ปัจจุบนั
- 2550 Director Accreditation Program (DAP)

2555 – ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 188

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
ที่ปรึ กษาประจําคณะกรรมาธิ การการศึกษา
สภาผูแ้ ทนราษฎร
กรรมการมูลนิธิเดอะบิ้ลด์
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการบริ หาร/ กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองประธานกรรมการ
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
กรรมการ
- บริ ษทั Shanghai Yilian Supermarket จํากัด
- บริ ษทั Shanghai Ailian Supermarket จํากัด
- บริ ษทั Shanghai Songlian Supermarket จํากัด
- บริ ษทั Wenzhou Yichu Ailian Supermarket จํากัด
กรรมการ
- บริ ษทั Shanghai Cailian Supermarket จํากัด
- บริ ษทั Nantung Tonglian Supermarket จํากัด
- บริ ษทั Kunshan Tailian Supermarket จํากัด
- บริ ษทั C.P. Zonglian (Shanghai) Management จํากัด
- บริ ษทั Shantou Lotus Supermarket Chain Store จํากัด

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2558
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา
2554 – ปัจจุบนั

2553 – ปัจจุบนั
2553 – ปัจจุบนั

2553 – ปัจจุบนั
2552 – ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 189

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
- บริ ษทั Beijing Lotus Supermarket Chain Store จํากัด
กรรมการ
- เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ “สรรหาบุคลากรของเครื อ”
- บริ ษทั เอส เอ็ม ทรู จํากัด
- บริ ษทั Chia Tai Qingdao Holdings (Hong Kong) จํากัด
- บริ ษทั Chia Tai Xiangyang Holdings (Hong Kong) จํากัด
- บริ ษทั Chia Tai Qingdao Holdings จํากัด
- บริ ษทั ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลกั ซ์ เรสซิเดนซ์
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
- บริ ษทั ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั แกรนด์ ริ เวอร์ ฟรอนท์ คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
เปลี่ยนชื่อเป็ น บริ ษทั ดิ ไอคอนสยาม จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ทรู วิชน่ั ส์ เคเบิล้ จํากัด
รองประธานคณะกรรมการ
- บริ ษทั แพนเทอร์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จํากัด
- กลุ่มธุ รกิจการตลาดและจัดจําหน่าย (ไทย)
- กลุ่มธุ รกิจการตลาดและจัดจําหน่าย (จีน)
- กลุ่มธุ รกิจพัฒนาที่ดิน (จีน)
- บริ ษทั Shanghai Kinghill จํากัด
- บริ ษทั CP Lotus Corporate Management จํากัด
ผูอ้ าํ นวยการใหญ่
มหาวิทยาลัยธุ รกิจ ซีพี
กรรมการ
- บริ ษทั ซีนิเพล็กซ์ จํากัด

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2558
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

2551 – ปัจจุบนั

2551 - 2553
2550 – ปัจจุบนั

2550 - 2553
2548 – ปัจจุบนั
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ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
- บริ ษทั แซทเทลไลท์ เซอร์วิส จํากัด
- บริ ษทั Wuxi Ailian Supermarket Chain Store จํากัด
- บริ ษทั Wuxi Yilian Supermarket จํากัด
- บริ ษทั Taizhou Yilian Supermarket Chain Store จํากัด
- บริ ษทั Hefei Ailian Supermarket จํากัด
- บริ ษทั Changsha Chulian Supermarket จํากัด
- บริ ษทั Wuchan Yichu Ailian Supermarket จํากัด
- บริ ษทั Changsha Ailian Supermarket จํากัด
- บริ ษทั Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store จํากัด
กรรมการ
- บริ ษทั ซีพีพีซี จํากัด
- บริ ษทั Beston Action Utility Wear (Lianyungang) จํากัด
- บริ ษทั Jiangsu CP Lotus Supermarket Chain Store จํากัด
- บริ ษทั Beijing CP Lotus Supermarket Chain Store จํากัด
- บริ ษทั Zhejiang CP Trading จํากัด
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั ทรู วิชน่ั ส์ จํากัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการอาวุโส
- บริ ษทั Chia Tai (China) Investment จํากัด
- บริ ษทั CP Lotus Corporation จํากัด
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั ซี.พี. โภคภัณฑ์ จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั Qingdao Lotus Supermarket จํากัด

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2558
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา
2547 – ปัจจุบนั

2546 – ปัจจุบนั

2545 – ปัจจุบนั
2544 – ปัจจุบนั
2544 – ปัจจุบนั
2543 – ปัจจุบนั
2540 - 2545
2538 - 2540
นายศุภชัย
เจียรวนนท์
5 กรกฎาคม 2556

กรรมการ

48 ปี

ไม่มี

เป็ นน้องชายของ - ปริ ญญาตรี สาขาบริ หารธุ รกิจ (การเงิน)
นายสุ ภกิต
มหาวิทยาลัยบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริ กา
เจียรวนนท์ และ
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
นายณรงค์
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
เจียรวนนท์
- 2554 Director Accreditation Program (DAP)

2556 – ปัจจุบนั
2542 – ปัจจุบนั
2540

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 191

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
กรรมการ
- บริ ษทั Shantou Lotus Supermarket Chain Store จํากัด
- บริ ษทั Xi’an Lotus Supermarket Chain Store จํากัด
กรรมการ
- บริ ษทั Tai’an Lotus Supermarket Chain Store จํากัด
- บริ ษทั Beijing Lotus Supermarket Chain Store จํากัด
กรรมการ
ธนาคาร Business Development
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั Wuhan Lotus Supermarket Chain Store จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั Yangtze Supermarket Investment จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั Shanghai Lotus Supermarket Chain Store จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั Ek-Chor Trading (Shanghai) จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั Ek-Chor Distribution (Thailand) จํากัด
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ/ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่/ ประธานคณะผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2558
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา
2539
2538
2537

2536
2535

2558 – ปัจจุบนั
2545 – ปัจจุบนั
2544 – ปัจจุบนั
2543 – ปัจจุบนั
2542 – 2556
2539

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 192

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ดา้ นปฏิบตั ิการและพัฒนาธุ รกิจ
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ผูจ้ ดั การทัว่ ไปโทรศัพท์นครหลวงตะวันออก
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝ่ ายสนับสนุนและประสานงานวางแผน
และปฏิบตั ิงานโครงการ
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายห้องปฏิบตั ิการ
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ กัด (มหาชน)
เจ้าหน้าที่อาวุโสประจําสํานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองประธานกรรมการ
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริ ษทั ทรู มูฟ จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั พันธวณิ ช จํากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ฟรี วิลล์ โซลูชนั่ ส์ จํากัด
ประธานกรรมการ
บริ ษทั ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริ ษทั เอเซีย มัลติมีเดีย จํากัด

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2558
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา
2534
2533
2532

2558 – ปัจจุบนั
2553 – ปัจจุบนั
2553 – ปัจจุบนั

2553 – 2554
2552 – ปัจจุบนั
2551 – ปัจจุบนั
2551 – 2552

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 193

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส (2 ปี )
บริ ษทั วีนิไทย จํากัด
Management Trainee (1 ปี )
Soltex Federal Credit Union, USA
Management Trainee (1 ปี )
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด
ตําแหน่งในองค์กรหรื อหน่วยงานอื่นๆ ที่สาํ คัญ
กรรมการที่ปรึ กษาสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ (TCT)
ที่ปรึ กษาประธานกรรมการบริ หาร
มูลนิธิราชประชานุ เคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
- กรรมการกลางมูลนิธิรามาธิ บดีฯ
- กรรมการมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุ งเทพมหานคร
- กรรมการที่ปรึ กษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และ
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาธุ รกิจเทคโนโลยีการจัดการ
นวัตกรรม (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการบริ หารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
กรรมการคณะกรรมการอํานวยการโครงการจัดหา และ
บริ การดวงตาเชิงรุ กทัว่ ประเทศ
กรรมการคณะกรรมการจัดหาทุนและประชาสัมพันธ์เพื่อ
ก่อสร้างอาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ และ
อุปกรณ์เครื่ องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2558
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา
2549 – ปัจจุบนั

2548 – 2550
นายอดิเรก
ศรี ประทักษ์
5 กรกฎาคม 2556

กรรมการ

69 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ประกาศนียบัตรบัญชี สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขตพณิ ชยการพระนคร
- ปริ ญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ปริ ญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปริ ญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- ปริ ญญาปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2556 – ปัจจุบนั
2548 – ปัจจุบนั
2546 – ปัจจุบนั

2548 – ปัจจุบนั
2536 – 2545
2533 – 2535
2531 – 2532
2527 – 2530
2525 – 2526
2520 – 2524
2510 – 2519

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 194

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
- กรรมการจัดหาและบริ การดวงตาแห่งสภากาชาดไทย
- ประธานคณะอนุกรรมการหาทุน ศูนย์ดวงตา
สภากาชาดไทย
กรรมการสมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย (TLCA)
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และประธานคณะผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองประธานกรรมการ
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ ธุ รกิจอุตสาหกรรมการเกษตร ไทยแลนด์
และอินโดจีน
กรรมการผูจ้ ดั การ ธุ รกิจอุตสาหกรรมการเกษตร อินโดนีซีย
มาเลเซียและสิ งคโปร์
รองประธานกรรมการ ธุ รกิจครบวงจรภูมิภาค
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส กลุ่มธุ รกิจไก่แปรรู ปครบวงจร
รองกรรมการผูจ้ ดั การ ธุ รกิจอาหาร
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป เขตภาคเหนือ (ธุ รกิจอาหารสัตว์)
ผูจ้ ดั การฝ่ ายโรงงาน
บริ ษทั กรุ งเทพอาหารสัตว์ จํากัด

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2558
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ

ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2548 Director Accreditation Program (DAP)
- 2544 Director Certification Program (DCP)
นายอํารุ ง
สรรพสิ ทธิ์ วงศ์
5 กรกฎาคม 2556

กรรมการ และ
กรรมการบริ หาร
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ)

62 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโทสาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2550 Role of the Compensation Committee
- 2549 Board Performance Evaluation
- 2549 DCP Refresher
- 2546 Company Secretary
- 2544 Director Certification Program (DCP)

2556 – ปัจจุบนั
2544 – ปัจจุบนั
2542 - ปัจจุบนั

ปัจจุบนั
2548 – ปัจจุบนั
2547 – ปัจจุบนั
2546 – ปัจจุบนั
2542 – ปัจจุบนั
2523
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บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการบริ หาร/ กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
บริ ษทั ซี.พี. ออลล์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองประธานสํานักการเงิน
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ซี.พี. โลตัส คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั ซีพีพีซี จํากัด (มหาชน)
กรรมการ
ธนาคาร วีนาสยาม จํากัด (ประเทศเวียดนาม)
กรรมการ
บริ ษทั อลิอนั ซ์ ซี.พี. ประกันภัย จํากัด
รองผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีการเงิน
บริ ษทั เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ จํากัด

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2558
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา
2519 - 2523

นางเสาวลักษณ์
ถิฐาพันธ์
15 ธันวาคม 2547

กรรมการ/
กรรมการบริ หาร และ
รองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร - สายงาน
บริ หารการเงินและ
หน่วยงานสนับสนุน
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ
ลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ)

60 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาตรี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยม
อันดับสอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาตรี สาขากฎหมาย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริ ญญาโท สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2548 Director Accreditation Program (DAP)

2553 – ปัจจุบนั

2547 – ปัจจุบนั
2545 – 2553
2540 – 2542

ปัจจุบนั
2557 – ปัจจุบนั

2555 – ปัจจุบนั
2548 – ปัจจุบนั
2542 – 2545
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ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร – สายงานบริ หารการเงินและ
หน่วยงานสนับสนุน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
กรรมการบริ หาร
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารการเงิน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
รองกรรมการผูจ้ ดั การ – บัญชีและการเงิน
บริ ษทั พรี เมียร์เอ็นเตอร์ไพร์ซ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ
บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์ แคปปิ ตอล จํากัด
กรรมการ
- บริ ษทั ARO จํากัด
- บริ ษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จํากัด
รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส - บัญชีและการเงิน
กลุ่มบริ ษทั พรี เมียร์

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2558
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

นายฟิ ลลิป
วิลเลียม ค๊อกซ์
25 เมษายน 2556

กรรมการ

70 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- Attended the Sydney University to study
Business Administration, Australia
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- ไม่มี -

2556 – ปัจจุบนั
2550 – 2553

2540 – 2550

2554 – 2556

2548 – 2553
2532 - 2540

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 197

ชื่อหน่วยงาน / บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ผูอ้ าํ นวยการบริ หาร ฝ่ ายสิ นค้าบริ โภค (กลุ่มอาหารแห้ง)
และซัพพลายเชนแมเนจเม้นท์
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ผูอ้ าํ นวยการ ฝ่ ายบริ หารสิ นค้าบริ โภค (กลุ่มอาหารแห้ง)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Chief Commercial Officer and Member of the Executive
Board of Directors
แม็คโคร อเมริ กาใต้
กรรมการ
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จํากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
บริ ษทั มาบุญครอง ศิริชยั ซุปเปอร์มาร์เก็ต จํากัด

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2558

2. ผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

นายชิ หลุง ลิน
15 พฤษภาคม 2546

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร – สายงาน
ฝ่ ายบริ หารสิ นค้า
ฝ่ ายการตลาด และ
ฝ่ ายซัพพลายเชน

51 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- หลักสูตรการบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัย
Chung-Shin ประเทศไต้หวัน
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- 2553 Director Certification Program (DCP)

ปัจจุบนั

2557 – 2558
2553 - 2557
2546 -2553

2558 – ปัจจุบนั

2557 – ปัจจุบนั
2555 – ปัจจุบนั
2550 – ปัจจุบนั

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 198

ชื่อหน่วยงาน/ บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร – สายงานฝ่ ายบริ หารสิ นค้า
ฝ่ ายการตลาด และฝ่ ายซัพพลายเชน
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร – สายงานธุ รกิจในประเทศไทย
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานธุ รกิจฟูด เซอร์วิส
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารสิ นค้าบริ โภค (กลุ่มอาหารสด)
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ
- บริ ษทั โปรมาร์ ท จํากัด
- บริ ษทั ARO จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั แม็คโคร อาร์โอเอช จํากัด
กรรมการ
บริ ษทั วีนาสยาม ฟู้ ด จํากัด
กรรมการ/ ผูอ้ าํ นวยการบริ หาร
บริ ษทั สยามฟูด เซอร์วิส จํากัด

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

แบบ 56-1 ประจําปี 2558
อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
2544 – 2546
2533 – 2544

นายณอง มิเชล
เดอ ไกเยอ

เจ้าหน้าที่บริ หาร ฝ่ ายพัฒนานวัตกรรม

57 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- ปริ ญญาโทบริ หารธุ รกิจ Institut Supérieur de
Gestion (ISG, Paris) ประเทศฝรั่งเศส
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- ไม่มี -

1 กันยายน 2553

2557 – ปัจจุบนั
2553 – 2557

2552 – 2553
2548 – 2550
2539 – 2548
นายพอล สตีเฟ่ น
ฮาวเว่
2 กันยายน 2556

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร สายงานสารสนเทศ
ทางธุ รกิจ

50 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- The Diploma of Information Technology (DIT),
Melbourne Institute of Technology
2557 – ปัจจุบนั
ประเทศออสเตรเลีย
2556 – 2557
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- ไม่มี 2542 - 2556

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 199

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบริ หารสิ นค้าบริ โภค
แม็คโคร ไต้หวัน
ผูจ้ ดั การกลุ่มอาหารสด
เว็ลคัม ไต้หวัน แดรี่ ฟาร์ม
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เจ้าหน้าที่บริ หาร – ฝ่ ายพัฒนานวัตกรรม
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร – สายงานบริ หารสิ นค้า
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Offer Director
Kingfisher Group
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
Giant Hypermarket, Dairy Farm
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายการตลาดและบริ หารสิ นค้า
Carrefour
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานสารสนเทศทางธุ รกิจ
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร - สายงานพัฒนาระบบข้อมูล
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Oracle Enterprise Architect
Oracle Corporation

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง
นายดาวิด พูซิเยร์
1 กันยายน 2558

แบบ 56-1 ประจําปี 2558

ตําแหน่ง

อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

รองประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร - สายงานฝ่ าย
ขายและปฏิบตั ิการ
ฝ่ ายพัฒนาลูกค้า และ
ฝ่ ายก่อสร้างและ
สถานที่

45 ปี

ไม่มี

ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)

University of Caen Lower Normandy, Economics
Caen ประเทศฝรั่งเศส
2558 – ปัจจุบนั
ประวัติการอบรมโดยสมาคมส่งเสริ มสถาบัน
กรรมการบริ ษทั ไทย (IOD)
- ไม่มี -

2549 – 2551

2558
2553 – 2557
2552 – 2553

2548

2542 – 2548

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 200

บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร –สายงานฝ่ ายขายและ
ปฏิบตั ิการ ฝ่ ายพัฒนาลูกค้า และ ฝ่ ายก่อสร้างและสถานที่
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
Operations and Sales Director
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
Makro Atacadista S.A. Sao Paulo, Brazil
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
Makro Supermayorista S.A. Lima, Peru
Regional Customer Development Director
Makro South America, São Paulo, Brazil Covering
Brazil, Venezuela, Peru, Colombia, Argentina
Operations Manager
Makro Asia, Bangkok, Thailand, Covering China, Thailand,
Philippines, Malaysia, Indonesia, Pakistan
Store Manager
Makro, (Cascais, Coimbra, Palmela), Portugal

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําปี 2558

3. เลขานุการบริษทั ฯ
ชื่อ-นามสกุล/
วันที่ได้รับแต่งตั้ง

ตําแหน่ง

อายุ
(ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558)

จํานวนหุ น้ ที่ถือ
(หุ น้ )

ความสัมพันธ์
กับผูบ้ ริ หาร

คุณวุฒิทางการศึกษา/
ประวัติการอบรม

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่น)
ช่วงเวลา

นางสาวนิโลบล
ตั้งประสิ ทธิ์
18 มีนาคม 2551

เลขานุการบริ ษทั ฯ

56 ปี

ไม่มี

ไม่มี

- นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบณ
ั ฑิตไทย
สํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
- Certificate in Attorney Assistant Training
Program, Litigation/Corporation, UCLA
Extension, School of Law, U.S.A.
- นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (“LLM”) โรงเรี ยน
กฎหมาย มหาวิทยาลัยเทมเปิ ล ฟิ ลลาเดเฟี ย
มลรัฐเพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริ กา

2551 – ปัจจุบนั

2548 – ปัจจุบนั
2532 – 2547
2529 - 2532

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และเลขานุการบริ ษทั ฯ หน้าที่ 201

ชื่อหน่วยงาน/ บริ ษทั / ประเภทธุ รกิจ
บริ ษทั ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่มิได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการ/ ทนายความหุ น้ ส่วน
บริ ษทั สํานักงานกฎหมายสยามซิต้ ี จํากัด
ทนายความหุ น้ ส่วน
บริ ษทั ที่ปรึ กษากฎหมายสากล จํากัด
ทนายความ (ประจําบริ ษทั )
ห้างหุ น้ ส่วนสามัญจดทะเบียน บีกริ มแอนด์โก

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 2

แบบ 56-1 ประจําปี 2558

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่ อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อบริษทั
รายชื่อ
นางสุ ชาดา อิทธิ จารุ กุล
นางเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์
นายชิ หลุง ลิน
นางพรทิพย์ หล่อทรัพย์
นางอารี ย ์ วงศ์รัศมี
นางศิริพร เดชสิ งห์
นายริ คาร์โด้ เบารอตโต้
นางสุ ดารัตน์ ชมอินทร์
นางสาวธัญมาส วรชาติ
นายเลิง ชิว ปง
นายจิรวัฒน์ เดชาเสถียร

สยามฟูด เซอร์ วสิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

วีนาสยาม ฟู้ ด
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริษทั ย่ อย
แม็คโครอาร์ โอเอช
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ARO
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย หน้าที่ 202

โปรมาร์ ท

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3

1.

รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษทั ฯ (Compliance)

ชื่อ – สกุล
ตําแหน่ ง

อายุ
(ปี )

นายมนตรี
คงเครื อพันธุ์

42

หัวหน้าฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน

2.

แบบ 56-1 ประจําปี 2558

นางปฐมา
ระวังภัย อัมพวา
หัวหน้าฝ่ ายกฎหมาย
และกํากับกิจการที่ดี

54

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาตรี บญั ชีบณั ฑิต
สาขาบัญชี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ประกาศนี ยบัตรผูส้ อบบัญชี
อนุญาต (CPA)

- มหาบัณฑิตบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนี ยบัตรบัณฑิตทาง
กฎหมายธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศนี ยบัตร
บริ หารธุรกิจ Australian
Business College, Perth,
Western Australia
- นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

สั ดส่ วน
การถือ
หุ้นใน
บริษัทฯ

ความสั มพันธ์
ทางครอบครัว
ระหว่ างกรรมการ
และผู้บริหาร

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

- ไม่มี -

ประสบการณ์ ทํางาน
ช่ วงเวลา

ตําแหน่ ง

บริษัท

ประเภทธุรกิจ

ปี 2557 – ปัจจุบนั

รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

ดําเนิ นธุ รกิจศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแบบ
ชําระเงินสดและบริ การตนเอง

ปี 2547 – ปี 2557

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
ตรวจสอบ

บริ ษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จํากัด

ให้ บ ริ ก ารทางด้านตรวจสอบบัญ ชี
ให้บริ การที่ปรึ กษา ฯลฯ

ปี 2545 – ปี 2547

Executive

PricewaterhouseCoopers UK

ให้ บ ริ ก ารทางด้านตรวจสอบบัญ ชี
ให้บริ การที่ปรึ กษา ฯลฯ

ปี 2538 – ปี 2545

ผูจ้ ดั การฝ่ าย
ตรวจสอบ
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
กฎหมายและกํากับ
กิจการที่ดี

บริ ษทั คูเปอร์สแอนด์ไลย์แบรนด์ จํากัด

ป ระก อ บ กิ จก ารท างบั ญ ชี แ ล ะ
ตรวจสอบบัญชี
ดําเนิ นธุ รกิจศูนย์จาํ หน่ ายสิ นค้าแบบ
ชําระเงินสดและบริ การตนเอง

ปี 2545 – ปี 2554 (มิ.ย.)

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
กฎหมายและภาษี

บริ ษทั บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)

ดํ า เนิ นธุ ร กิ จ ศู น ย์จ ํา หน่ ายสิ นค้ า
อุปโภคและบริ โภค

ปี 2545 (ม.ค.-ต.ค.)

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ าย
กฎหมาย

บริ ษทั ซี อาร์ซี อาโฮลด์ จํากัด

ดํ า เนิ นธุ ร กิ จ ศู น ย์จ ํา หน่ ายสิ นค้ า
อุปโภคและบริ โภค

ปี 2532 – ปี 2544

หัวหน้าฝ่ ายนิติกรรม
สัญญา ทนายความ ที่
ปรึ กษากฎหมาย

บริ ษทั สํานักงานกฎหมาย เสรี – มานพ จํากัด
บริ ษทั สํานักงานกฎหมาย ไพบูลย์ สุ ตนั ติวรคุณ จํากัด
บริ ษทั เอนก แอนด์ แอสโสซิ เอท จํากัด

ให้ บ ริ ก ารปรึ ก ษากฎหมาย สั ญ ญา
การลงทุนและคดีความ

ปี 2554 (ก.ค.) – ปัจจุบนั

บริ ษทั สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ฯ หน้าที่ 203

บริ ษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน

- ไม่มี -

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน หน้าที่ 204

แบบ 56-1 ประจาปี 2558

